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BETINGELSER FOR ANMODNING OM OVERSÆTTELSER OG BEKRÆFTEDE KOPIER UNDER 

PROCEDUREN OM DET EUROPÆISKE ERHVERVSPAS (EPC) 

Formålet med dette non-paper er at præcisere, på hvilke betingelser medlemsstaternes 

kompetente myndigheder kan kræve oversættelser og bekræftede kopier af dokumenter, der er 

forelagt til støtte for en ansøgning om udstedelse af det europæiske erhvervspas.   

Dette spørgsmål er allerede blevet drøftet i koordinatorgruppen. For at sikre, at proceduren 

om det europæiske erhvervspas forløber, som den skal, anmodes medlemmerne af 

koordinatorgruppen om at meddele nedenstående præciseringer til de relevante nationale 

kompetente myndigheder. 

1. OPLYSNINGER I EPC-DOKUMENTREGISTERET 

Principperne vedrørende dette spørgsmål er fastsat i Kommissionens 

gennemførelsesforordning 2015/983 (forordningen). 

Hver medlemsstat skulle inden midten af januar 2016 via et specifikt modul i 

informationssystemet for det indre marked (IMI) meddele deres nationale dokumentkrav, dvs. 

dokumenter, som de i egenskab af værtslandets myndigheder under proceduren om det 

europæiske erhvervspas ville kræve af ansøgerne. Kommissionen har bistået medlemsstaterne 

i denne fase og har påpeget åbenlyse uoverensstemmelser mellem de angivne krav og 

bindende EU-regler. Dokumentlisterne, som udarbejdes for alle værtsmedlemsstater og alle 

erhverv, der er omfattet af EPC, er yderst vigtige for hjemlandets myndigheder, da de har fået 

ansvaret for at kontrollere, at ansøgningerne om det europæiske erhvervspas er fuldstændige.  

Kommissionens "godkendelse" af nationale meddelelser i IMI går ikke forud for bindende 

bestemmelser i forordningen, som f.eks. regler vedrørende krav til oversættelse og 

bekræftelse af kopier. 

Under hensyntagen til ovenstående er holdningen til krav til anmodning om indlevering af 

oversættelser og bekræftede kopier af dokumenter som følger. 
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2. OVERSÆTTELSER 

Forordningens artikel 17, stk. 1, indeholder en liste over dokumenter, som normalt er undtaget 

fra oversættelsesanmodninger.  Følgende kategorier af dokumenter er omfattet: 

i) bevis for identitet (pas eller id-kort) 

ii) eksamensbeviser, som giver ret til automatisk anerkendelse, hvis 

eksamensbeviset er udstedt i hjemlandet, og  

iii) visse certifikater, som er udstedt af myndigheder, der er ansvarlige for 

ansøgninger om det europæiske erhvervspas, eller andre af hjemlandets 

relevante nationale organer. Nærmere bestemt er der tale om: 

 overensstemmelsescertifikater  

 certifikater vedrørende ændret betegnelse på formel kvalifikation   

 certifikater om erhvervede rettigheder  

 certifikater på erhvervsmæssig erhvervserfaring, der beviser tre års 

erhvervsmæssig erfaring for en ansøgning med tredjelandskvalifikationer  

 attesteringer af lovlig etablering 

 certifikater, der bekræfter hæderlighed eller godt omdømme, at personen 

ikke er erklæret konkurs eller har forbud mod eller suspension fra at udøve 

et erhverv eller har nogen straffedomme. 

Formålet med forordningens artikel 17, stk. 1, er at begrænse krav om oversættelse. Da 

oplysningerne i disse dokumenter kan kontrolleres, og hjemlandets kompetente myndigheder 

kan udstede garantier herfor, synes oversættelser ikke nødvendige.  

Som hovedregel bør hjemlandets myndighed således undlade at anmode om oversættelse af 

de ovenfor opførte dokumenter, når de kontrollerer, at sagsakterne er komplette. Dette gælder 

også i tilfælde, hvor værtslandet i IMI-registeret har angivet et oversættelseskrav for den 

generelle/bredere dokumentkategori
1
. 

Ligeledes bør værtslandets myndigheder ikke systematisk anmode om oversættelser af de 

dokumenter, der er omfattet af undtagelsen i artikel 17, stk. 1; som hovedregel bør de basere 

sig på de oplysninger, som hjemlandets myndighed har angivet i IMI. 

Hvis for eksempel en farmaceut, der har draget nytte af automatisk anerkendelse, ikke 

fremsendte oversættelser af sine eksamensbeviser, overensstemmelsescertifikater og/eller 

certifikater, der bekræfter, at han/hun ikke har forbud mod at udøve erhverv udstedt af 

hjemlandets myndigheder, skal hjemlandets myndighed acceptere sagsakterne som komplette, 

også selv om værtslandet i IMI-registret har angivet et behov for oversættelse med hensyn til 

kategorierne for disse dokumenter. 

I tilfælde af "behørigt begrundet tvivl" med hensyn til dokumenterne i artikel 17, stk. 1, kan 

værtslandets myndigheder anmode om oversættelser i henhold til forordningens artikel 18, 

stk. 1. En sådan anmodning skal fremsættes, efter at sagsakterne er overført til dem fra 

hjemlandets myndighed. Vurderingen af "behørigt begrundet tvivl" skal være velbegrundet 

                                                 
1 Medlemsstaterne har angivet deres krav om oversættelse på baggrund af følgende juridiske meddelelse, som 

vises i IMI: "Ansøgeren skal muligvis kun sørge for oversættelser inden for rammerne i artikel 17, stk. 1, i 

forordning 2015/983.” 
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og foretages fra sag til sag. I særlige tilfælde af "behørigt begrundet tvivl" skal 

myndighederne klart forklare, hvorfor en oversættelse er nødvendig. Forklaringen skal 

registreres i IMI som en del af meddelelsen, som medsendes i forbindelse med anmodning om 

en oversættelse. 

Enhver beslutning om at nægte udstedelsen af det europæiske erhvervspas, udelukkende fordi 

ansøgeren ikke fremsendte oversættelserne i artikel 17, stk. 1, ville ikke være i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen, navnlig i tilfælde hvor værtslandets myndighed 

ikke fastslog begrundet tvivl i forbindelse med dokumenternes ægthed eller (i tilfælde af 

tvivl) værtslandet ikke forsøgte at indhente de manglende oplysninger eller dokumentet fra 

ansøgeren eller fra hjemlandets myndighed inden for en rimelig tidsfrist. 

3. BETINGELSER FOR ANMODNING OM BEKRÆFTEDE KOPIER 

Forordningens artikel 14 og 15 indfører specifikke regler om kontrol af ægthed og 

gyldighed af supplerende dokumenter. De nævnte artikler fastsætter også betingelser for 

anmodning om bekræftede kopier af disse dokumenter.  

Hjemlandets myndigheder må kun anmode om bekræftede kopier af dokumenter, hvis de ikke 

kan bekræfte ægtheden af disse på andre måder, bl.a. via interne optegnelser, offentlige 

registre eller administrativt samarbejde (f.eks. via de pågældende relevante myndigheder).  

På denne baggrund bør hjemlandets myndigheder være i stand til at kontrollere og attestere 

ægtheden af dokumenterne, således at der ikke skal anmodes om bekræftede kopier (heller 

ikke selv om værtslandet har angivet et behov for bekræftede kopier i IMI-registret
2
).  

Værtslandets myndigheder skal også undlade at anmode om bekræftede kopier af 

dokumenter, som er attesteret af hjemlandets myndigheder, medmindre der er "behørigt 

begrundet tvivl" i forbindelse med sådanne dokumenter eller attesteringer udført af 

hjemlandets myndighed. 

Hvis værtslandet f.eks. har angivet et behov for en bekræftet kopi i det tomme tekstfelt 

"supplerende oplysninger" i IMI-registeret for en given dokumentkategori, skal hjemlandet 

kun anmode om bekræftede kopier i tilfælde, hvor det ikke har været muligt at bekræfte 

ægtheden af et dokument via interne optegnelser eller administrativt samarbejde. Vær 

opmærksom på, at en sådan bekræftelse af dokumenters ægthed ikke er en del af den 

indledende fuldstændighedskontrol kontrollen af dokumenters ægthed og, om nødvendigt, 

enhver anmodning om bekræftede kopier skal udføres på et senere tidspunkt (typisk når 

sagsakterne er accepteret som fuldstændige i IMI, og før sagsakterne overføres til 

værtslandet). 

I særlige tilfælde af "behørigt begrundet tvivl" skal myndighederne klart forklare, hvorfor en 

bekræftet kopi er nødvendig. Forklaringen skal registreres i IMI som en del af meddelelsen, 

som medsendes i forbindelse med anmodning om en bekræftet kopi. 

                                                 
2 Medlemsstaterne har angivet deres krav til bekræftede kopier på baggrund af følgende juridiske meddelelse, 

som vises i IMI: "Angiv, om en bekræftet kopi af dokumentet er påkrævet ifølge betingelserne i artikel 15, 

stk. 1 og 2, i forordning 2015/983.." 
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