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TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM REGLERADE YRKEN OCH
ERKÄNNANDE AV YRKESKVALIFIKATIONER

Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i
enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att om inte
något annat datum fastställs i ett ratificerat avtal om utträde1 kommer unionens hela
primär- och sekundärrätt att upphöra att vara tillämplig på Förenade kungariket från och
med den 30 mars 2019 kl. 00:00 (centraleuropeisk tid) (nedan kallad utträdesdagen)2.
Förenade kungariket kommer då att bli ett så kallat tredjeland.3
Mot bakgrund av den betydande osäkerhet som råder, särskilt i fråga om innehållet i ett
eventuellt avtal om utträde, vill kommissionen påminna alla personer som behöver
erkännande av sina yrkeskvalifikationer i syfte att få tillträde till ett reglerat yrke, om de
rättsliga konsekvenser som behöver beaktas när Förenade kungariket blir ett tredjeland.4
Med förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser som kan ingå i ett eventuellt avtal
om utträde, tillämpas från och med utträdesdagen inte längre EU:s bestämmelser om
erkännande av yrkeskvalifikationer på Förenade kungariket. Detta får särskilt följande
konsekvenser:
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Yrkesutövare som ansöker om tillträde till eller utövande av ett reglerat yrke i en
annan medlemsstat än den där de har skaffat sig sina yrkeskvalifikationer, kan
1

Förhandlingar pågår med Förenade kungariket i syfte att nå ett avtal om utträde.

2

I enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen får Europeiska rådet dessutom, i
samförstånd med Förenade kungariket, med enhällighet besluta att fördragen ska upphöra att vara
tillämpliga vid en senare tidpunkt.
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Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.

4

För erkännandeförfaranden som pågår på utträdesdagen fastställs i en gemensam rapport från
Europeiska unionens förhandlare och Förenade kungarikets regering om framstegen under fas 1 av
förhandlingarna enligt artikel 50 i EU-fördraget om Förenade kungarikets utträde ur EU under ordnade
former att, vad gäller de personer som omfattas av denna rapport, dessa erkännandeförfaranden
kommer
att
avslutas
enligt
unionslagstiftningen
(punkt
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_en..

förlita sig på direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer5 för att få
sina kvalifikationer erkända av den medlemsstaten och utöva sitt yrke där.
Direktiv 2005/36/EG omfattar EU-medborgare med kvalifikationer som förvärvats i
en eller flera EU-medlemsstater. Enligt vissa villkor och begränsningar omfattar
direktiv 2005/36/EG även EU-medborgare med kvalifikationer som förvärvats i
tredjeländer.6 Erkännandet av tredjelandsmedborgares kvalifikationer, oavsett var
dessa förvärvats, omfattas däremot inte av direktiv 2005/36/EG.7
I direktiv 2005/36/EG föreskrivs också en mekanism som gör det möjligt för
yrkesutövare som är etablerade i en medlemsstat att fritt röra sig och tillhandahålla
reglerade professionella tjänster i en annan medlemsstat på en temporär eller
tillfällig basis (artiklarna 5–9 i direktiv 2005/36/EG). Tillhandahållandet av dessa
tjänster kan förutsätta en föregående deklaration, om så krävs av den mottagande
medlemsstaten. Det kan även handla om en förhandskontroll av kvalifikationer för
ett begränsat antal yrken och endast om detta är nödvändigt för att undvika allvarlig
skada för tjänstemottagarens hälsa eller säkerhet (artikel 7.4 i direktiv 2005/36/EG).
Andra EU-bestämmelser kan föreskriva erkännande av yrkeskvalifikationer när det
gäller specifika reglerade yrken, t.ex. direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision
av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning8 eller direktiv 98/5/EG om
underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än
den i vilken auktorisationen erhölls.9 I detta tillkännagivande behandlas inte
erkännande av yrkeskvalifikationer i enlighet med dessa andra regler.10

5

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).

6

Artiklarna 2.2, 3.3 och 10 g i direktiv 2005/36/EG.

7

Ett antal andra EU-direktiv kan dock erbjuda begränsade möjligheter till erkännande för specifika
kategorier av tredjelandsmedborgare, t.ex. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av
den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier,
praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete
(EUT L 132, 21.5.2016, s. 21), Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/36/EU av den 26 februari
2014 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (EUT L 94,
28.3.2014, s. 375), Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om
normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s.
96), Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när
tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en
enhetlig status för flyktingar och personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt
skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 20.12.2011, s. 9), rådets
direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för
högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17), rådets direktiv 2005/71/EG av den 12
oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i
forskningssyfte (EUT L 289, 3.11.2005, s. 15), rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003
om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (EUT L 16, 23.1.2004, s. 44).

8

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av
årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

9

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av
stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls
(EGT L 77, 14.3.1998, s. 36).

10

EU:s regler för specifika yrken behandlas i sektorsspecifika ”Tillkännagivanden till berörda aktörer”,
till exempel vad gäller lokförare (se ”Tillkännagivande till berörda aktörer – Förenade kungarikets
2
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Förenade kungarikets utträde påverkar inte beslut om erkännande av
yrkeskvalifikationer som erhållits i Förenade kungariket, antagna före utträdesdagen
på grundval av direktiv 2005/36/EG i en medlemsstat i EU-27.
3.

ERKÄNNANDEN AV YRKESKVALIFIKATIONER FRÅN OCH MED UTTRÄDESDAGEN
Från och med utträdesdagen blir Förenade kungarikets medborgare
tredjelandsmedborgare och direktiv 2005/36/EG är då följaktligen inte längre
tillämpligt på dem. Av detta följer att:


Erkännande av yrkeskvalifikationer för medborgare i Förenade kungariket i en
medlemsstat i EU-27 kommer att regleras av den nationella politiken och
reglerna i den berörda medlemsstaten, oberoende av huruvida en brittisk
medborgares kvalifikationer erhölls i Förenade kungariket, i ett annat tredjeland
eller i en medlemsstat i EU-27.



Förenade kungarikets medborgares temporära eller tillfälliga tillhandahållande
av tjänster över gränserna i en medlemsstat i EU-27 kommer att regleras av den
nationella politiken och reglerna i den berörda medlemsstaten, även om nämnda
medborgare redan är lagligen etablerade i en medlemsstat i EU-27.

Vad gäller kvalifikationer som förvärvats i Förenade kungariket av medborgare från
EU-27 (nedan kallade brittiska yrkeskvalifikationer) från och med utträdesdagen är
dessa kvalifikationer från tredje land vid tillämpningen av EU-rätten. Erkännandet
av sådana kvalifikationer omfattas inte längre av ordningen för erkännande i
direktiv 2005/36/EG (vare sig i fråga om EU-medborgare eller i fråga om
medborgare från Förenade kungariket). I enlighet med artikel 2.2 i direktiv
2005/36/EG kommer erkännandet istället att styras av nationell politik och
nationella regler i var och en av de 27 EU-medlemsstaterna.
EU-27-medborgare som innehar brittiska yrkeskvalifikationer som erhållits före
utträdesdagen bör samråda med de berörda nationella myndigheterna för att bedöma
huruvida det är lämpligt att före utträdesdagen skaffa sig ett erkännande av brittiska
yrkeskvalifikationer i en medlemsstat i EU-27.

utträde och EU:s regler om järnvägstransport”, flygpersonal, såsom piloter och kabinpersonal (se
”Tillkännagivande till berörda aktörer – Förenade kungarikets utträde och EU:s reglerna om
flygsäkerhet”), sjöfolk ”Tillkännagivande till berörda aktörer – Förenade kungarikets utträde och
EU:s reglerna om minimikrav på utbildning för sjöfolk och ömsesidigt erkännande av certifikat för
sjöfolk”), båtförare på inre vattenvägar (se ”Tillkännagivande till berörda aktörer – Förenade
kungarikets utträde och EU:s reglerna om inre vattenvägar”), revisorer (se ”Tillkännagivande till
berörda aktörer – Förenade kungarikets utträde och EU:s reglerna om lagstadgad revision ”), eller
personer som ägnar sig åt vägtransporter (se ”Tillkännagivande till berörda aktörer – Förenade
kungarikets utträde och EU:s reglerna om vägtransporter”, se även ”Meddelande till berörda parter –
Förenade kungarikets utträde och EU:s bestämmelser för godkännanden och intyg för transportörer
av levande djur, förare och skötare”). Alla ”Tillkännagivanden till berörda aktörer” finns här:
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en.
3

Kommissionens webbplats om fri rörlighet för yrkesverksamma ger allmän information
om frågor i anslutning till erkännande. (https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_en)
Berörda
sidor kommer vid behov att uppdateras med ytterligare information.
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