
Erhvervsmæssige kvalifikationer

01 Generelle spørgsmål
   Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet
   Valg af erhverv

  1.  1.  1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland?

  1.  1.  2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet [${Profession}] i jeres medlemsland?

  1.  1.  3 Udgør den erhvervsmæssige aktivitet [${FreeTextActivity}] en del af arbejdet som [${Profession}] i jeres medlemsland?

  1.  1.  4 Hvilken aldersgruppe kan en gymnasielærer undervise?

  1.  1.  5 Hvilke fag kan en gymnasielærer undervise i?

   Titel
  1.  2.  1 Hvilken titel anvendes for udøvere af erhvervet [${Profession}] i jeres medlemsland?

  1.  2.  2 Er [${FreeTextAbbreviatedTitle}] forkortelsen for titlen [${FreeTextTitle}], der er tildelt [${FirstName} ${SurName}] i jeres medlemsland til
udøvelse af erhvervet [${Profession}]?

  1.  2.  3 Er titlen [${FreeTextTitle}] inden for erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland?

   Eksamensbeviser fra tredjelande

  1.  3.  1 Til udøvelse af hvilket erhverv har I anerkendt [${FirstName} ${SurName}]s erhvervsmæssige kvalifikationer, som er opnået i [$
{CountryNotSubject}]?

  1.  3.  2    > Hvis erhvervet er læge, hvilken slags læge er der da tale om?

  1.  3.  3      >> Hvilken slags anerkendelse?

  1.  3.  4        >>> Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal lægespecialet angives nærmere

  1.  3.  5    > Hvis erhvervet er tandlæge, hvilken slags tandlæge?

  1.  3.  6      >> Hvilken slags anerkendelse?

  1.  3.  7        >>> Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal specialet angives nærmere

  1.  3.  8    > Angiv nærmere:

  1.  3.  9      >> Angiv nærmere:

   Spørgsmål om den erhvervsudøvende
   Nationalitet

  2.  1.  1 Er [${FirstName} ${SurName}] statsborger i jeres medlemsland?

   Spørgsmål til bestemmelse af kvalifikationer
   Eksamensbeviser fra tredjelande

  3.  1.  1 Har I for første gang anerkendt [${FirstName} ${SurName}]s erhvervsmæssige kvalifikationer, der er opnået i [${CountryNotSubject}]?

  3.  1.  2    > Til hvilket erhverv?

  3.  1.  3      >> Hvis erhvervet er læge, hvilken slags læge er der da tale om?

  3.  1.  4        >>> Hvilken slags anerkendelse?

  3.  1.  5 Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal lægespecialet angives nærmere

  3.  1.  6      >> Hvis erhvervet er tandlæge, hvilken slags tandlæge?

  3.  1.  7        >>> Hvilken slags anerkendelse?

  3.  1.  8 Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal specialet angives nærmere

  3.  1.  9      >> Angiv nærmere:

  3.  1. 10        >>> Angiv nærmere:

   Person med kvalifikationerne
  3.  2.  1 Hvilken erhvervsmæssig kvalifikation er udstedt i jeres medlemsland til [${FirstName} ${SurName}]?

   Spørgsmål om udøvelse af erhvervet
   Etablering i EU

  4.  1.  1 Til udøvelse af hvilket erhverv er [${FirstName} ${SurName}] lovligt etableret i jeres medlemsland?

  4.  1.  2    > Hvis erhvervet er læge, hvilken slags læge er der da tale om?

  4.  1.  3      >> Hvilken slags anerkendelse?

  4.  1.  4        >>> Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal lægespecialet angives nærmere

  4.  1.  5    > Hvis erhvervet er tandlæge, hvilken slags tandlæge?

  4.  1.  6      >> Hvilken slags anerkendelse?

  4.  1.  7        >>> Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal specialet angives nærmere

  4.  1.  8    > Angiv nærmere:

  4.  1.  9      >> Angiv nærmere:



   Ret til at udøve et erhverv
  4.  2.  1 Hvilket erhverv har [${FirstName} ${SurName}] ret til at udøve i jeres medlemsland?

  4.  2.  2    > Hvis erhvervet er læge, hvilken slags læge er der da tale om?

  4.  2.  3      >> Hvilken slags anerkendelse?

  4.  2.  4        >>> Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal lægespecialet angives nærmere

  4.  2.  5    > Hvis erhvervet er tandlæge, hvilken slags tandlæge?

  4.  2.  6      >> Hvilken slags anerkendelse?

  4.  2.  7        >>> Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal specialet angives nærmere

  4.  2.  8 Hvilken aldersgruppe kan [${Title} ${FirstName} ${SurName}] undervise?

  4.  2.  9 Hvilke fag kan [${Title} ${FirstName} ${SurName}] undervise i?

  4.  2. 10    > Angiv nærmere:

  4.  2. 11      >> Angiv nærmere:

   Sager om anerkendelse

  4.  3.  1 Kan I i henhold til gældende national lovgivning udstede et formelt dokument, der bekræfter [${FirstName} ${SurName}]s psykiske
sundhed?

  4.  3.  2 Kan I i henhold til gældende national lovgivning udstede et formelt dokument, der bekræfter [${FirstName} ${SurName}]s hæderlighed?

  4.  3.  3 Kan I i henhold til gældende national lovgivning udstede et formelt dokument, der bekræfter, at [${FirstName} ${SurName}] ikke er erklæret
konkurs?

  4.  3.  4 Kan I i henhold til gældende national lovgivning udstede et formelt dokument, der bekræfter, at [${FirstName} ${SurName}] ikke har fået
suspenderet eller frataget retten til udøvelse af det relevante erhverv som følge af grov forsømmelse eller overtrædelse af straffeloven?

  4.  3.  5 Kan I i henhold til gældende national lovgivning udstede et formelt dokument, der bekræfter [${FirstName} ${SurName}]s fysiske
sundhed?

   Spørgsmål om det vedlagte dokument
   Eksamensbeviser fra tredjelande

  5.  1.  1 Fremgår det af vedlagte dokument, at vedkommende har erhvervserfaring i jeres medlemsland?

   Forsikringer

  5.  2.  1 Er de anførte henvisninger til forsikringsdækning eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med
erhvervsansvar relevante?

   Sager om anerkendelse
  5.  3.  1 Fremgår det af vedlagte dokument, at [${FirstName} ${SurName}]s hæderlighed ikke kan drages i tvivl?

  5.  3.  2 Fremgår det af vedlagte dokument, at [${FirstName} ${SurName}] ikke er erklæret konkurs?

  5.  3.  3 Fremgår det af vedlagte dokument, at [${FirstName} ${SurName}] ikke har fået suspenderet eller frataget retten til udøvelse af det relevante
erhverv som følge af grov forsømmelse eller overtrædelse af straffeloven?

  5.  3.  4 Er det vedlagte dokument bevis for [${FirstName} ${SurName}]s fysiske sundhed?

  5.  3.  5 Er det vedlagte dokument bevis for [${FirstName} ${SurName}]s psykiske sundhed?

   Valg af erhverv
  5.  4.  1 Hvilket erhverv giver det vedlagte bevis for formelle kvalifikationer adgang til i jeres medlemsland?

  5.  4.  2    > Hvis erhvervet er læge, hvilken slags læge er der da tale om?

  5.  4.  3      >> Hvilken slags anerkendelse?

  5.  4.  4        >>> Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal lægespecialet angives nærmere

  5.  4.  5    > Hvis erhvervet er tandlæge, hvilken slags tandlæge?

  5.  4.  6      >> Hvilken slags anerkendelse?

  5.  4.  7        >>> Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal specialet angives nærmere

  5.  4.  8    > Angiv nærmere:

  5.  4.  9      >> Angiv nærmere:

  5.  5 Hvornår blev vedlagte dokument udstedt?

  5.  6 Er [${FirstName} ${SurName}] retmæssig indehaver af vedlagte dokument?

02 Spørgsmål om fast etablering
   Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet
   Valg af erhverv

  1.  1.  1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland?

  1.  1.  2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet [${Profession}] i jeres medlemsland?

  1.  1.  3 Udgør den erhvervsmæssige aktivitet [${FreeTextActivity}] en del af arbejdet som [${Profession}] i jeres medlemsland?

  1.  1.  4 Hvilken aldersgruppe kan en gymnasielærer undervise?

  1.  1.  5 Hvilke fag kan en gymnasielærer undervise i?



   Titel
  1.  2.  1 Er titlen [${FreeTextTitle}] inden for erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland?

   Eksamensbeviser fra tredjelande

  1.  3.  1 Til udøvelse af hvilket erhverv har I anerkendt [${FirstName} ${SurName}]s erhvervsmæssige kvalifikationer, som er opnået i [$
{CountryNotSubject}]?

  1.  3.  2    > Hvis erhvervet er læge, hvilken slags læge er der da tale om?

  1.  3.  3      >> Hvilken slags anerkendelse?

  1.  3.  4        >>> Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal lægespecialet angives nærmere

  1.  3.  5    > Hvis erhvervet er tandlæge, hvilken slags tandlæge?

  1.  3.  6      >> Hvilken slags anerkendelse?

  1.  3.  7        >>> Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal specialet angives nærmere

  1.  3.  8    > Angiv nærmere:

  1.  3.  9      >> Angiv nærmere:

   Spørgsmål om den erhvervsudøvende
   Nationalitet

  2.  1.  1 Er [${FirstName} ${SurName}] statsborger i jeres medlemsland?

   Person med kvalifikationerne

  2.  2.  1
Fremgår det af vedlagte bevis for formelle kvalifikationer, at [${FirstName} ${SurName}] har gennemført uddannelse, som I anerkender
som ligeværdig, og som giver de samme adgangsrettigheder til erhvervet [${Profession}] og udøvelse heraf eller forbereder til udøvelse af
dette erhverv?

  2.  2.  2    > På hvilket niveau?

  2.  2.  3 Har [${FirstName} ${SurName}] lovligt bevis for erhvervsmæssige kvalifikationer, der giver adgang til erhvervet som [${Profession}] i jeres
medlemsland?

  2.  2.  4    > På hvilket niveau?

  2.  2.  5 Har [${FirstName} ${SurName}] lovligt bevis for formelle kvalifikationer, der giver adgang til erhvervet som [${Profession}], og som er
anført under lovregulerede uddannelser i bilag III?

  2.  2.  6    > På hvilket niveau?

  2.  2.  7 Har [${FirstName} ${SurName}] lovligt bevis for formelle kvalifikationer, der giver adgang til erhvervet som [${Profession}], og som er
anført under lovregulerede uddannelser i bilag III?

   Fulgt uddannelsesforløb
  2.  3.  1 Har [${FirstName} ${SurName}] deltaget i deltidsuddannelse for at opnå eksamensbeviset [${Profession}] i jeres medlemsland?

   Medlem af faglig sammenslutning
  2.  4.  1 Er [${FirstName} ${SurName}] medlem af en af de faglige sammenslutninger og organisationer, der er nævnt i bilag I?

   Spørgsmål til bestemmelse af kvalifikationer
   Eksamensbeviser fra tredjelande

  3.  1.  1 Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal specialet angives nærmere

  3.  1.  2      >> Angiv nærmere:

  3.  1.  3        >>> Angiv nærmere:

  3.  1.  4 Har I for første gang anerkendt [${FirstName} ${SurName}]s erhvervsmæssige kvalifikationer, der er opnået i [${CountryNotSubject}], til
udøvelse af erhvervet [${Profession}]?

  3.  1.  5 Har I for første gang anerkendt [${FirstName} ${SurName}]s erhvervsmæssige kvalifikationer, der er opnået i [${CountryNotSubject}]?

  3.  1.  6    > Til hvilket erhverv?

  3.  1.  7      >> Hvis erhvervet er læge, hvilken slags læge er der da tale om?

  3.  1.  8        >>> Hvilken slags anerkendelse?

  3.  1.  9 Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal lægespecialet angives nærmere

  3.  1. 10      >> Hvis erhvervet er tandlæge, hvilken slags tandlæge?

  3.  1. 11        >>> Hvilken slags anerkendelse?

   Person med kvalifikationerne

  3.  2.  1 Er [${FirstName} ${SurName}] retmæssig indehaver af det eksamensbevis der er angivet for jeres medlemsland i bilag 5.6.2 til direktiv
2005/36/EF?

  3.  2.  2 Er [${FirstName} ${SurName}] retmæssig indehaver af det eksamensbevis der er angivet for jeres medlemsland i bilag 5.1.4 til direktiv
2005/36/EF?

  3.  2.  3 Er [${FirstName} ${SurName}] retmæssig indehaver af det eksamensbevis der er angivet for jeres medlemsland i bilag 5.1.1 til direktiv
2005/36/EF?

  3.  2.  4 Er [${FirstName} ${SurName}] retmæssig indehaver af det eksamensbevis der er angivet for jeres medlemsland i bilag 5.1.2 til direktiv
2005/36/EF?

  3.  2.  5 Er [${FirstName} ${SurName}] retmæssig indehaver af det eksamensbevis der er angivet for jeres medlemsland i bilag 5.7.1 til direktiv
2005/36/EF?



  3.  2.  6 Er [${FirstName} ${SurName}] retmæssig indehaver af det eksamensbevis der er angivet for jeres medlemsland i bilag 5.3.2 til direktiv
2005/36/EF?

  3.  2.  7 Er [${FirstName} ${SurName}] retmæssig indehaver af det eksamensbevis der er angivet for jeres medlemsland i bilag 5.3.3 til direktiv
2005/36/EF?

  3.  2.  8 Er [${FirstName} ${SurName}] retmæssig indehaver af det eksamensbevis der er angivet for jeres medlemsland i bilag 5.5.2 til direktiv
2005/36/EF?

  3.  2.  9 Er [${FirstName} ${SurName}] retmæssig indehaver af det eksamensbevis der er angivet for jeres medlemsland i bilag 5.2.2 til direktiv
2005/36/EF?

  3.  2. 10 Er [${FirstName} ${SurName}] retmæssig indehaver af det eksamensbevis der er angivet for jeres medlemsland i bilag 5.4.2 til direktiv
2005/36/EF?

   Erhvervede rettigheder

  3.  3.  1 Har eksamensbeviset [${FreeTextDiploma}] samme juridiske gyldighed i jeres medlemsland som de eksamensbeviser, I selv udsteder, og
som automatisk anerkendes som adgangsgivende til erhvervsmæssige aktiviteter som [${Profession}] og udøvelse af sådanne aktiviteter?

  3.  3.  2
Fremgår det af det eksamensbevis [${FreeTextDiploma}] for erhvervet som [${Profession}], som [${FirstName} ${SurName}] er indehaver
af, at vedkommende har gennemført uddannelse i overensstemmelse med artikel 23? Behandler I det på samme måde som det
eksamensbevis, der er anført for jeres land i det relevante bilag til direktiv 2005/36/EF?

  3.  3.  3 Har [${FirstName} ${SurName}] lovligt bevis for formelle kvalifikationer, der giver erhvervede rettigheder til at udøve erhvervet som [$
{Profession}] i jeres medlemsland?

  3.  3.  4 Blev eksamensbeviset [${FreeTextDiploma}] til at udøve erhvervet [${Profession}] udstedt i det tidligere ${FormerCountry}?

  3.  3.  5    > På hvilket niveau?

   Fulgt uddannelsesforløb
  3.  4.  1 Er det uddannelsesforløb, der giver adgang til erhvervet som [${Profession}], lovreguleret i jeres medlemsland?

  3.  4.  2 Angiv venligst detaljerede oplysninger om varigheden af uddannelsesforløbet for [${FirstName} ${SurName}], som har opnået
eksamensbeviset [${FreeTextDiploma}] til udøvelse af erhvervet [${Profession}].

  3.  4.  3 Angiv venligst detaljerede oplysninger om indholdet af uddannelsesforløbet for [${FirstName} ${SurName}], som har opnået
eksamensbeviset [${FreeTextDiploma}] til udøvelse af erhvervet [${Profession}].

  3.  4.  4 Er [${FreeTextTitle}] den akademiske grad der er tildelt [${FirstName} ${SurName}] i jeres medlemsland til udøvelse af erhvervet [$
{Profession}]?

  3.  4.  5 Hvornår blev [${FirstName} ${SurName}]s eksamensbevis [${FreeTextDiploma}] til udøvelse af erhvervet [${Profession}] udstedt?

  3.  4.  6 Hvornår påbegyndte [${FirstName} ${SurName}] sin uddannelse for at erhverve eksamensbeviset [${FreeTextDiploma}] for erhvervet som
[${Profession}]?

  3.  4.  7 Er [${FreeTextAbbreviatedTitle}] forkortelsen for den akademiske grad [${FreeTextTitle}], der er tildelt [${FirstName} ${SurName}] i jeres
medlemsland til udøvelse af erhvervet [${Profession}]?

  3.  4.  8 Har [${Title} ${FirstName} ${SurName}] gennemgået en forudgående uddannelse på erhvervsområdet [${Profession}], afsluttet med et
statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende?

  3.  4.  9    > Hvor lang er den forudgående uddannelse, som [${Title} ${FirstName} ${SurName}] har afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis,
eller som et kompetent fagligt organ har bedømt som værende fyldestgørende?

   Spørgsmål om erhvervserfaring
   Eksamensbeviser fra tredjelande

  4.  1.  1 Har [${FirstName} ${SurName}] mindst tre års erhvervserfaring som [${Profession}] i jeres medlemsland?

   Erhvervede rettigheder

  4.  2.  1 Har [${FirstName} ${SurName}] været lovligt beskæftiget som [${Profession}] i jeres medlemsland i mindst 3 af de seneste 5 år efter
datoen for anmodning om anerkendelse: [${DateRecognition}]?

   Specifikke farmaceutiske aktiviteter

  4.  3.  1 Har [${FirstName} ${SurName}] været lovligt beskæftiget med en eller flere aktiviteter som farmaceut i jeres medlemsland i en periode på
[${TimePeriod}]?

  4.  3.  2    > Inden for hvilke af nedenstående aktiviteter?

   Annex IV activities

  4.  4.  1 Har [${Title} ${FirstName} ${SurName}] i jeres land udøvet erhvervsmæssig virksomhed som [${Profession}], der er omfattet af bilag IV til
direktiv 2005/36/EF?

  4.  4.  2 I hvilken egenskab har [${Title} ${FirstName} ${SurName}] udøvet erhvervsmæssig virksomhed som [${Profession}]?

  4.  4.  3    > Har [${Title} ${FirstName} ${SurName}] i mindst tre år haft tekniske opgaver med ansvar for mindst én afdeling i virksomheden?

  4.  4.  4    > I hvor mange år har [${Title} ${FirstName} ${SurName}] været selvstændig eller virksomhedsleder som [${Profession}]?

  4.  4.  5    > I hvor mange år har [${Title} ${FirstName} ${SurName}] været selvstændig eller virksomhedsleder som [${Profession}]?

  4.  4.  6 Har [${Title} ${FirstName} ${SurName}] udøvet erhvervsmæssig virksomhed som [${Profession}] i egenskab af ansat medarbejder?

  4.  4.  7    > I hvor mange år har [${Title} ${FirstName} ${SurName}] været ansat som [${Profession}]?

  4.  4.  8 Hvornår ophørte [${Title} ${FirstName} ${SurName}] med at udøve erhvervsmæssig virksomhed som [${Profession}]?

   Spørgsmål om udøvelse af erhvervet
   Ret til at udøve et erhverv

  5.  1.  1 Har [${FirstName} ${SurName}], som er indehaver af eksamensbeviset [${FreeTextDiploma}] for erhvervet som [${Profession}], ret til at
udøve de relevante erhvervsmæssige aktiviteter i jeres medlemsland?



  5.  1.  2 Har [${FirstName} ${SurName}] ret til at udøve virksomhed som alment praktiserende læge inden for rammerne af den nationale
socialsikringsordning i overensstemmelse med artikel 30 i direktiv 2005/36/EF?

  5.  1.  3    > Siden hvornår?

  5.  1.  4 Har [${FirstName} ${SurName}] fået udstedt certifikatet i henhold til artikel 30 i direktiv 2005/36/EF?

  5.  1.  5 Hvilket erhverv har [${FirstName} ${SurName}] ret til at udøve i jeres medlemsland?

  5.  1.  6    > Hvis erhvervet er læge, hvilken slags læge er der da tale om?

  5.  1.  7      >> Hvilken slags anerkendelse?

  5.  1.  8        >>> Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal lægespecialet angives nærmere

  5.  1.  9    > Hvis erhvervet er tandlæge, hvilken slags tandlæge?

  5.  1. 10      >> Hvilken slags anerkendelse?

  5.  1. 11        >>> Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal specialet angives nærmere

  5.  1. 12 Hvilken aldersgruppe kan [${Title} ${FirstName} ${SurName}] undervise?

  5.  1. 13 Hvilke fag kan [${Title} ${FirstName} ${SurName}] undervise i?

  5.  1. 14    > Angiv nærmere:

  5.  1. 15      >> Angiv nærmere:

   Erhvervsmæssige sanktioner

  5.  2.  1 Kan I bekræfte, at [${FirstName} ${SurName}] pr. [${DateOfRequest}] ikke er idømt disciplinære sanktioner i jeres medlemsland, herunder
med midlertidige virkninger, som kan forventes at få konsekvenser for vedkommendes erhvervsaktiviteter som [${Profession}]?

  5.  2.  2    > Hvis [${FirstName} ${SurName}] er idømt disciplinære sanktioner, redegør da venligst herfor og for de foranstaltninger, der er truffet
som en sidste udvej (i den udstrækning lovgivningen om databeskyttelse tillader det).

  5.  2.  3 Har I kendskab til, at [${FirstName} ${SurName}] pr. [${DateOfRequest}] er idømt disciplinære sanktioner i et andet land, herunder med
midlertidige virkninger, som kan forventes at få konsekvenser for vedkommendes erhvervsaktiviteter som [${Profession}]?

  5.  2.  4    > Angiv i hvilket land og redegør venligst udførligt for omstændighederne og for de foranstaltninger, der er truffet som en sidste udvej (i
den udstrækning lovgivningen om databeskyttelse tillader det).

  5.  2.  5 Kan I bekræfte, at [${FirstName} ${SurName}] pr. [${DateOfRequest}] ikke er idømt strafferetlige sanktioner i jeres medlemsland, herunder
med midlertidige virkninger, som kan forventes at få konsekvenser for vedkommendes erhvervsaktiviteter som [${Profession}]?

  5.  2.  6    > Hvis [${FirstName} ${SurName}] er idømt strafferetlige sanktioner, redegør da venligst herfor og for de foranstaltninger, der er truffet
som en sidste udvej (i den udstrækning lovgivningen om databeskyttelse tillader det).

  5.  2.  7 Har I kendskab til, at [${FirstName} ${SurName}] pr. [${DateOfRequest}] er idømt strafferetlige sanktioner i et andet land, herunder med
midlertidige virkninger, som kan forventes at få konsekvenser for vedkommendes erhvervsaktiviteter som [${Profession}]?

  5.  2.  8    > Angiv i hvilket land og redegør venligst udførligt for omstændighederne og for de foranstaltninger, der er truffet som en sidste udvej (i
den udstrækning lovgivningen om databeskyttelse tillader det).

   Sager om anerkendelse
  5.  3.  1 Kan I i henhold til gældende national lovgivning udstede et formelt dokument, der bekræfter [${FirstName} ${SurName}]s hæderlighed?

  5.  3.  2 Kan I i henhold til gældende national lovgivning udstede et formelt dokument, der bekræfter, at [${FirstName} ${SurName}] ikke er erklæret
konkurs?

  5.  3.  3 Kan I i henhold til gældende national lovgivning udstede et formelt dokument, der bekræfter, at [${FirstName} ${SurName}] ikke har fået
suspenderet eller frataget retten til udøvelse af det relevante erhverv som følge af grov forsømmelse eller overtrædelse af straffeloven?

  5.  3.  4 Kan I i henhold til gældende national lovgivning udstede et formelt dokument, der bekræfter [${FirstName} ${SurName}]s fysiske
sundhed?

  5.  3.  5 Kan I i henhold til gældende national lovgivning udstede et formelt dokument, der bekræfter [${FirstName} ${SurName}]s psykiske
sundhed?

   Spørgsmål om det vedlagte dokument
   Eksamensbeviser fra tredjelande

  6.  1.  1 Fremgår det af vedlagte dokument, at vedkommende har erhvervserfaring i jeres medlemsland?

   Person med kvalifikationerne
  6.  2.  1 Hvilket niveau svarer det vedlagte bevis for formelle kvalifikationer til?

  6.  2.  2
Fremgår det af vedlagte bevis for formelle kvalifikationer, at [${FirstName} ${SurName}] har gennemført uddannelse, som I anerkender
som ligeværdig, og som giver de samme adgangsrettigheder til erhvervet [${Profession}] og udøvelse heraf eller forbereder til udøvelse af
dette erhverv?

  6.  2.  3    > På hvilket niveau?

  6.  2.  4 Fremgår det af vedlagte bevis for formelle kvalifikationer, som giver adgang til erhvervet som [${Profession}], at vedkommende har
gennemført den lovregulerede uddannelse?

  6.  2.  5    > På hvilket niveau?

  6.  2.  6 Fremgår det af vedlagte bevis for formelle kvalifikationer, som giver adgang til erhvervet som [${Profession}], at vedkommende har
gennemført den lovregulerede uddannelse, der er anført i bilag III?

   Erhvervede rettigheder

  6.  3.  1 Giver de vedlagte beviser på formelle kvalifikationer [${FirstName} ${SurName}] ret til at udøve erhvervet som [${Profession}] i jeres
medlemsland?

  6.  3.  2    > På hvilket niveau?



   Sager om anerkendelse
  6.  4.  1 Fremgår det af vedlagte dokument, at [${FirstName} ${SurName}]s hæderlighed ikke kan drages i tvivl?

  6.  4.  2 Fremgår det af vedlagte dokument, at [${FirstName} ${SurName}] ikke er erklæret konkurs?

  6.  4.  3 Fremgår det af vedlagte dokument, at [${FirstName} ${SurName}] ikke har fået suspenderet eller frataget retten til udøvelse af det relevante
erhverv som følge af grov forsømmelse eller overtrædelse af straffeloven?

  6.  4.  4 Er det vedlagte dokument bevis for [${FirstName} ${SurName}]s fysiske sundhed?

  6.  4.  5 Er det vedlagte dokument bevis for [${FirstName} ${SurName}]s psykiske sundhed?

  6.  4.  6 Er det vedhæftede dokument et bevis på, at [${Profession}] har udøvet erhvervsmæssig virksomhed som [${Title} ${FirstName} $
{SurName}] i jeres land?

  6.  4.  7 Er det vedhæftede dokument et bevis på, at [${Title} ${FirstName} ${SurName}] i mindst tre år har haft tekniske opgaver med ansvar for
mindst én afdeling i virksomheden?

  6.  4.  8 Er det vedhæftede dokument et bevis på, at [${Title} ${FirstName} ${SurName}] har udøvet erhvervsmæssig virksomhed som [$
{Profession}] i egenskab af selvstændig?

  6.  4.  9 Er det vedhæftede dokument et bevis på, at [${Title} ${FirstName} ${SurName}] har udøvet erhvervsmæssig virksomhed som [$
{Profession}] i egenskab af virksomhedsleder?

  6.  4. 10 Er det vedhæftede dokument et bevis på, at [${Title} ${FirstName} ${SurName}] har udøvet erhvervsmæssig virksomhed som [$
{Profession}] i egenskab af ansat medarbejder?

  6.  4. 11 Er det vedhæftede dokument et bevis på, at [${Title} ${FirstName} ${SurName}] har udøvet erhvervsmæssig virksomhed som [$
{Profession}] i egenskab af ansat i ledende stilling?

  6.  4. 12 Er det vedhæftede dokument et bevis på, hvornår [${Title} ${FirstName} ${SurName}] ophørte med at udøve erhvervsmæssig virksomhed
som [${Profession}]?

   Fulgt uddannelsesforløb

  6.  5.  1 Fremgår det af vedlagte certifikat, at [${FirstName} ${SurName}] opfylder de uddannelseskrav, der er opstillet i artikel 28 for at erhverve et
eksamensbevis  [${FreeTextDiploma}] for erhvervet som [${Profession}]?

  6.  5.  2 Fremgår det af vedlagte certifikat, at [${FirstName} ${SurName}] opfylder de uddannelseskrav, der er opstillet i artikel 44 for at erhverve et
eksamensbevis : [${FreeTextDiploma}] for erhvervet som [${Profession}]?

  6.  5.  3 Fremgår det af vedlagte certifikat, at [${FirstName} ${SurName}] opfylder de uddannelseskrav, der er opstillet i artikel 25 for at erhverve et
eksamensbevis : [${FreeTextDiploma}] for erhvervet som [${Profession}]?

  6.  5.  4 Fremgår det af vedlagte certifikat, at [${FirstName} ${SurName}] opfylder de uddannelseskrav, der er opstillet i artikel 24 for at erhverve et
eksamensbevis  [${FreeTextDiploma}] for erhvervet som [${Profession}]?

  6.  5.  5 Fremgår det af vedlagte certifikat, at [${FirstName} ${SurName}] opfylder de uddannelseskrav, der er opstillet i artikel 46/47 for at erhverve
et eksamensbevis : [${FreeTextDiploma}] for erhvervet som [${Profession}]?

  6.  5.  6 Fremgår det af vedlagte certifikat, at [${FirstName} ${SurName}] opfylder de uddannelseskrav, der er opstillet i artikel 34 for at erhverve et
eksamensbevis  [${FreeTextDiploma}] for erhvervet som [${Profession}]?

  6.  5.  7 Fremgår det af vedlagte certifikat, at [${FirstName} ${SurName}] opfylder de uddannelseskrav, der er opstillet i artikel 35 for at erhverve et
eksamensbevis  [${FreeTextDiploma}] for erhvervet som [${Profession}]?

  6.  5.  8 Fremgår det af vedlagte certifikat, at [${FirstName} ${SurName}] opfylder de uddannelseskrav, der er opstillet i artikel 40 for at erhverve et
eksamensbevis  [${FreeTextDiploma}] for erhvervet som [${Profession}]?

  6.  5.  9 Fremgår det af vedlagte certifikat, at [${FirstName} ${SurName}] opfylder de uddannelseskrav, der er opstillet i artikel 31 for at erhverve et
eksamensbevis  [${FreeTextDiploma}] for erhvervet som [${Profession}]?

  6.  5. 10 Fremgår det af vedlagte certifikat, at [${FirstName} ${SurName}] opfylder de uddannelseskrav, der er opstillet i artikel 38 for at erhverve et
eksamensbevis  [${FreeTextDiploma}] for erhvervet som [${Profession}]?

  6.  5. 11 Er det vedhæftede certifikat et bevis på forudgående uddannelse på erhvervsområdet [${Profession}]?

  6.  5. 12 Hvor langt er det uddannelsesforløb, der ligger til grund for vedlagte bevis for formelle kvalifikationer?

  6.  5. 13 Hvad er indholdet af det uddannelsesforløb, der ligger til grund for vedlagte bevis for formelle kvalifikationer?

  6.  5. 14 Har den læreanstalt, der er etableret i jeres medlemsland, attesteret uddannelsesforløbet på den læreanstalt, der var ansvarlig for den
undervisning, der førte til vedlagte bevis for formelle kvalifikationer, jf. artikel 50, stk. 3?

  6.  5. 15 Er vedlagte bevis for formelle kvalifikationer det samme som det, der ville være udstedt, hvis uddannelsesforløbet var fulgt i sin helhed
inden for landets grænser, jf. artikel 50, stk. 3?

  6.  5. 16 Giver vedlagte bevis for formelle kvalifikationer de samme erhvervsmæssige rettigheder i jeres medlemsland, som hvis uddannelsen var
fulgt inden for landets grænser, jf. artikel 50, stk. 3?

   Valg af erhverv
  6.  6.  1 Hvilket erhverv giver det vedlagte bevis for formelle kvalifikationer adgang til i jeres medlemsland?

  6.  6.  2        >>> Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal lægespecialet angives nærmere

  6.  6.  3    > Hvis erhvervet er læge, hvilken slags læge er der da tale om?

  6.  6.  4      >> Hvilken slags anerkendelse?

  6.  6.  5    > Hvis erhvervet er tandlæge, hvilken slags tandlæge?

  6.  6.  6      >> Hvilken slags anerkendelse?

  6.  6.  7        >>> Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal specialet angives nærmere

  6.  6.  8    > Angiv nærmere:

  6.  6.  9      >> Angiv nærmere:



  6.  7 Hvornår blev vedlagte dokument udstedt?

  6.  8 Er [${FirstName} ${SurName}] retmæssig indehaver af vedlagte dokument?

   Spørgsmål om følsomme oplysninger*
   (Selv om spørgsmålene vedrører følsomme oplysninger, er det fuldt lovligt at stille og besvare dem.)

  5.  2.  1 Kan I bekræfte, at [${FirstName} ${SurName}] pr. [${DateOfRequest}] ikke er idømt disciplinære sanktioner i jeres medlemsland, herunder
med midlertidige virkninger, som kan forventes at få konsekvenser for vedkommendes erhvervsaktiviteter som [${Profession}]?

  5.  2.  2 Hvis [${FirstName} ${SurName}] er idømt disciplinære sanktioner, redegør da venligst herfor og for de foranstaltninger, der er truffet som
en sidste udvej (i den udstrækning lovgivningen om databeskyttelse tillader det).

  5.  2.  3 Har I kendskab til, at [${FirstName} ${SurName}] pr. [${DateOfRequest}] er idømt disciplinære sanktioner i et andet land, herunder med
midlertidige virkninger, som kan forventes at få konsekvenser for vedkommendes erhvervsaktiviteter som [${Profession}]?

  5.  2.  4 Angiv i hvilket land og redegør venligst udførligt for omstændighederne og for de foranstaltninger, der er truffet som en sidste udvej (i den
udstrækning lovgivningen om databeskyttelse tillader det).

  5.  2.  5 Kan I bekræfte, at [${FirstName} ${SurName}] pr. [${DateOfRequest}] ikke er idømt strafferetlige sanktioner i jeres medlemsland, herunder
med midlertidige virkninger, som kan forventes at få konsekvenser for vedkommendes erhvervsaktiviteter som [${Profession}]?

  5.  2.  6 Hvis [${FirstName} ${SurName}] er idømt strafferetlige sanktioner, redegør da venligst herfor og for de foranstaltninger, der er truffet som
en sidste udvej (i den udstrækning lovgivningen om databeskyttelse tillader det).

  5.  2.  7 Har I kendskab til, at [${FirstName} ${SurName}] pr. [${DateOfRequest}] er idømt strafferetlige sanktioner i et andet land, herunder med
midlertidige virkninger, som kan forventes at få konsekvenser for vedkommendes erhvervsaktiviteter som [${Profession}]?

  5.  2.  8 Angiv i hvilket land og redegør venligst udførligt for omstændighederne og for de foranstaltninger, der er truffet som en sidste udvej (i den
udstrækning lovgivningen om databeskyttelse tillader det).

  6.  4.  1 Fremgår det af vedlagte dokument, at [${FirstName} ${SurName}]s hæderlighed ikke kan drages i tvivl?

  6.  4.  2 Fremgår det af vedlagte dokument, at [${FirstName} ${SurName}] ikke er erklæret konkurs?

  6.  4.  3 Fremgår det af vedlagte dokument, at [${FirstName} ${SurName}] ikke har fået suspenderet eller frataget retten til udøvelse af det relevante
erhverv som følge af grov forsømmelse eller overtrædelse af straffeloven?

  6.  4.  4 Er det vedlagte dokument bevis for [${FirstName} ${SurName}]s fysiske sundhed?

  6.  4.  5 Er det vedlagte dokument bevis for [${FirstName} ${SurName}]s psykiske sundhed?

03 Spørgsmål om midlertidigt udbud af tjenester
   Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet
   Valg af erhverv

  1.  1.  1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland?

  1.  1.  2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet [${Profession}] i jeres medlemsland?

  1.  1.  3 Udgør den erhvervsmæssige aktivitet [${FreeTextActivity}] en del af arbejdet som [${Profession}] i jeres medlemsland?

  1.  1.  4 Hvilken aldersgruppe kan en gymnasielærer undervise?

  1.  1.  5 Hvilke fag kan en gymnasielærer undervise i?

   Titel
  1.  2.  1 Hvilken titel anvendes for udøvere af erhvervet [${Profession}] i jeres medlemsland?

  1.  2.  2 Er [${FreeTextAbbreviatedTitle}] forkortelsen for titlen [${FreeTextTitle}], der er tildelt [${FirstName} ${SurName}] i jeres medlemsland til
udøvelse af erhvervet [${Profession}]?

   Spørgsmål om den erhvervsudøvende
   Nationalitet

  2.  1.  1 Er [${FirstName} ${SurName}] statsborger i jeres medlemsland?

   Medlem af faglig sammenslutning
  2.  2.  1 Er [${FirstName} ${SurName}] medlem af en af de faglige sammenslutninger og organisationer, der er nævnt i bilag I?

   Spørgsmål til bestemmelse af kvalifikationer
   Fulgt uddannelsesforløb

  3.  1.  1 Er det uddannelsesforløb, der giver adgang til erhvervet som [${Profession}], lovreguleret i jeres medlemsland?

  3.  1.  2 Angiv venligst detaljerede oplysninger om varigheden af uddannelsesforløbet for [${FirstName} ${SurName}], som har opnået
eksamensbeviset [${FreeTextDiploma}] til udøvelse af erhvervet [${Profession}].

  3.  1.  3 Angiv venligst detaljerede oplysninger om indholdet af uddannelsesforløbet for [${FirstName} ${SurName}], som har opnået
eksamensbeviset [${FreeTextDiploma}] til udøvelse af erhvervet [${Profession}].

  3.  1.  4 Er [${FreeTextTitle}] den akademiske grad der er tildelt [${FirstName} ${SurName}] i jeres medlemsland til udøvelse af erhvervet [$
{Profession}]?

  3.  1.  5 Er [${FreeTextAbbreviatedTitle}] forkortelsen for den akademiske grad [${FreeTextTitle}], der er tildelt [${FirstName} ${SurName}] i jeres
medlemsland til udøvelse af erhvervet [${Profession}]?

   Titel
  3.  2.  1 Hvilken titel anvendes for udøvere af erhvervet [${Profession}] i jeres medlemsland?

  3.  2.  2 Er [${FreeTextAbbreviatedTitleProfession}]  forkortelsen for titlen [${FreeTextTitle}], der er tildelt [${FirstName} ${SurName}] i jeres
medlemsland til udøvelse af erhvervet [${Profession}]?

   Spørgsmål om erhvervserfaring



   Erhvervede rettigheder

  4.  1.  1 Har [${FirstName} ${SurName}] været lovligt beskæftiget som [${Profession}] i jeres medlemsland i mindst 3 af de seneste 5 år efter
datoen for anmodning om anerkendelse: [${DateRecognition}]?

   Spørgsmål om udøvelse af erhvervet
   Etablering i EU

  5.  1.  1 Er [${FirstName} ${SurName}] etableret i jeres medlemsland som udøver af erhvervet [${Profession}]?

  5.  1.  2    > Af hvilken årsag er I ikke klar over, hvorvidt [${FirstName} ${SurName}] er lovligt etableret i jeres medlemsland?

  5.  1.  3 Til udøvelse af hvilket erhverv er [${FirstName} ${SurName}] lovligt etableret i jeres medlemsland?

  5.  1.  4    > Hvis erhvervet er læge, hvilken slags læge er der da tale om?

  5.  1.  5      >> Hvilken slags anerkendelse?

  5.  1.  6        >>> Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal lægespecialet angives nærmere

  5.  1.  7 Kan I bekræfte, at [${FirstName} ${SurName}] pr. [${DateOfRequest}] ikke er idømt disciplinære sanktioner af erhvervsmæssig karakter i
jeres medlemsland, herunder med midlertidige virkninger, i forbindelse med vedkommendes erhvervsaktiviteter som [${Profession}]?

  5.  1.  8    > Hvis [${FirstName} ${SurName}] er idømt disciplinære sanktioner af erhvervsmæssig karakter, redegør da venligst herfor og for de
foranstaltninger, der er truffet som en sidste udvej (i den udstrækning lovgivningen om databeskyttelse tillader det).

  5.  1.  9 Har I kendskab til, at [${FirstName} ${SurName}] pr. [${DateOfRequest}] er idømt disciplinære sanktioner af erhvervsmæssig karakter i et
andet land, herunder med midlertidige virkninger, i forbindelse med vedkommendes erhvervsaktiviteter som [${Profession}]?

  5.  1. 10    > Angiv i hvilket land og redegør venligst udførligt for omstændighederne og for de foranstaltninger, der er truffet som en sidste udvej (i
den udstrækning lovgivningen om databeskyttelse tillader det).

  5.  1. 11 Kan I bekræfte, at [${FirstName} ${SurName}] pr. [${DateOfRequest}] ikke er idømt strafferetlige sanktioner af erhvervsmæssig karakter i
jeres medlemsland, herunder med midlertidige virkninger, i forbindelse med vedkommendes erhvervsaktiviteter som [${Profession}]?

  5.  1. 12    > Hvis [${FirstName} ${SurName}] er idømt strafferetlige sanktioner af erhvervsmæssig karakter, redegør da venligst herfor og for de
foranstaltninger, der er truffet som en sidste udvej (i den udstrækning lovgivningen om databeskyttelse tillader det).

  5.  1. 13 Har I kendskab til, at [${FirstName} ${SurName}] pr. [${DateOfRequest}] er idømt strafferetlige sanktioner af erhvervsmæssig karakter i et
andet land, herunder med midlertidige virkninger, i forbindelse med vedkommendes erhvervsaktiviteter som [${Profession}]?

  5.  1. 14    > Angiv i hvilket land og redegør venligst udførligt for omstændighederne og for de foranstaltninger, der er truffet som en sidste udvej (i
den udstrækning lovgivningen om databeskyttelse tillader det).

  5.  1. 15      >> Angiv nærmere

  5.  1. 16    > Hvis erhvervet er tandlæge, hvilken slags tandlæge?

  5.  1. 17      >> Hvilken slags anerkendelse?

  5.  1. 18        >>> Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal specialet angives nærmere

  5.  1. 19    > Angiv nærmere:

  5.  1. 20      >> Angiv nærmere:

   Ret til at udøve et erhverv
  5.  2.  1 Hvilken aldersgruppe kan [${Title} ${FirstName} ${SurName}] undervise?

  5.  2.  2 Hvilke fag kan [${Title} ${FirstName} ${SurName}] undervise i?

   Spørgsmål om det vedlagte dokument
   Eksamensbeviser fra tredjelande

  6.  1.  1 Fremgår det af vedlagte dokument, at vedkommende har erhvervserfaring i jeres medlemsland?

   Forsikringer

  6.  2.  1 Er de anførte henvisninger til forsikringsdækning eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med
erhvervsansvar relevante?

   Fulgt uddannelsesforløb
  6.  3.  1 Hvor langt er det uddannelsesforløb, der ligger til grund for vedlagte bevis for formelle kvalifikationer?

  6.  3.  2 Hvad er indholdet af det uddannelsesforløb, der ligger til grund for vedlagte bevis for formelle kvalifikationer?

  6.  4 Hvornår blev vedlagte dokument udstedt?

  6.  5 Er [${FirstName} ${SurName}] retmæssig indehaver af vedlagte dokument?

   Spørgsmål om følsomme oplysninger*
   (Selv om spørgsmålene vedrører følsomme oplysninger, er det fuldt lovligt at stille og besvare dem.)

  5.  1. 11 Kan I bekræfte, at [${FirstName} ${SurName}] pr. [${DateOfRequest}] ikke er idømt strafferetlige sanktioner af erhvervsmæssig karakter i
jeres medlemsland, herunder med midlertidige virkninger, i forbindelse med vedkommendes erhvervsaktiviteter som [${Profession}]?

  5.  1. 12 Hvis [${FirstName} ${SurName}] er idømt strafferetlige sanktioner af erhvervsmæssig karakter, redegør da venligst herfor og for de
foranstaltninger, der er truffet som en sidste udvej (i den udstrækning lovgivningen om databeskyttelse tillader det).

  5.  1. 13 Har I kendskab til, at [${FirstName} ${SurName}] pr. [${DateOfRequest}] er idømt strafferetlige sanktioner af erhvervsmæssig karakter i et
andet land, herunder med midlertidige virkninger, i forbindelse med vedkommendes erhvervsaktiviteter som [${Profession}]?

  5.  1. 14 Angiv i hvilket land og redegør venligst udførligt for omstændighederne og for de foranstaltninger, der er truffet som en sidste udvej (i den
udstrækning lovgivningen om databeskyttelse tillader det).

  5.  1. 15 Angiv nærmere

  5.  1. 16 Hvis erhvervet er tandlæge, hvilken slags tandlæge?



  5.  1. 17 Hvilken slags anerkendelse?

  5.  1. 18 Hvis der er tale om automatisk anerkendelse, skal specialet angives nærmere
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