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KORT BEGRUNDELSE 

Forslaget er i modstrid med princippet om kompetencetildeling, nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet. 

Artikel 46, 53 og 62 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) udgør 

ikke et tilstrækkeligt retsgrundlag for forslaget til direktiv om en proportionalitetstest forud 

for vedtagelse af ny regulering af erhverv (COM(2016)0822). 

Det fremgår klart af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige 

kvalifikationer, at artikel 46 om arbejdskraftens frie bevægelighed ikke kan anvendes til at 

overføre kompetence med hensyn til erhvervsmæssige kvalifikationer fra medlemsstaterne til 

Kommissionen.  

Artikel 53 i TEUF, der omhandler behovet for at sikre gensidig anerkendelse af 

kvalifikationer og samordning af love og administrative bestemmelser om adgang til at optage 

og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed, giver ikke Kommissionen beføjelse til at træffe 

afgørelse om gyldigheden af ny regulering af erhverv. Det gælder navnlig for sundhedspleje, 

jf. artikel 53, stk. 2, i TEUF. 

Artikel 62 i TEUF om fri udveksling af tjenesteydelser kan ikke fungere som et generelt 

udgangspunkt for at bestride regulering af erhverv ved at behandle sådanne regler som 

adgangsbarrierer. 

Nærhedsprincippet: 

Forslaget indebærer en tilsidesættelse af nærhedsprincippet i artikel 5, stk. 3, i TEUF, fordi 

det undergraver medlemsstaternes beføjelser med hensyn til anerkendelse af regulerede 

erhverv og erhvervsuddannelser. Det skyldes, at forslaget lægger op til, at medlemsstaterne 

skal dokumentere over for Kommissionen, at proportionalitetsprincippet er overholdt, før de 

kan indføre nye eller ændre eksisterende regulerede erhverv.  

Disse beføjelser er sikret i henhold til det gældende direktiv 2005/36/EF. Medlemsstaterne 

foretager en proportionalitetsvurdering i forhold til de lovregulerede erhverv på nationalt plan 

og foretager en anmeldelse til Kommissionen, uden at der sættes spørgsmålstegn ved deres ret 

til at regulere. I den nuværende ordning ligger bevisbyrden for testen hos Kommissionen, som 

stadig kan iværksætte en traktatbrudsprocedure eller indbringe sagen for Den Europæiske 

Unions Domstol. Det foreliggende forslag ville imidlertid de facto resultere i omvendt 

bevisbyrde, hvilket ville være ulovligt. 

Proportionalitet:  

Forslaget er i modstrid med proportionalitetsprincippet i artikel 5, stk. 4, i TEUF. Kravene til 

proportionalitetstesten er defineret for vagt – med 21 kriterier, der beskriver forholdet mellem 

mål og foranstaltninger i stedet for at fastsætte definitioner, hvilket i øvrigt heller ikke er i 

overensstemmelse med EU-Domstolens eksisterende retspraksis (jf. hensynet til almenhedens 

interesse). Så længe der mangler klare, gennemskuelige og konkrete kriterier, er det 

vanskeligt for medlemsstaterne at kontrollere, om de opfylder kriterierne eller ej. Dette er 

også vigtigt for at garantere retssikkerheden. Under disse omstændigheder udgør en 

forudgående proportionalitetstest en urimelig belastning i forhold til medlemsstaternes evne 
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til at regulere. 

Det virker, som om forslaget skal udvikle en proportionalitetstest, som modsvarer EU-

Domstolens prøvelse, til en lovgivningsmæssig retsakt. Intet tyder imidlertid på, at den 

foreslåede procedure ville være mere effektiv til at håndtere dette spørgsmål end de 

nugældende bestemmelser: Den foreslåede procedure ændrer nemlig ikke de kriterier, som 

EU-Domstolen tager udgangspunkt i for at vurdere nye forskrifters proportionalitet.  

Kommissionen behandler spørgsmålet om regulering af erhverv som en økonomisk barriere 

uden at tage hensyn til almenhedens interesse (f.eks. hensynet til sundhed og sikkerhed), der 

ligger til grund for denne type lovgivning, og som bidrager til at garantere kvalitet og 

sikkerhed ved levering af tjenesteydelser. Desuden tager Kommissionen ikke hensyn til, 

hvordan de eksisterende lovregulerede erhverv står i forbindelse med uddannelses- og 

erhvervsuddannelsessystemer, som sikrer beskæftigelsens kvalitet.  

Ved at anlægge en rent økonomisk synsvinkel skaber det foreliggende forslag en absurd 

situation, hvor arbejdskraftens bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser 

medfører en afvikling af reguleringen af erhverv, selvom en sådan regulering er en afgørende 

forudsætning for at sikre beskæftigelsesmuligheder for mobil arbejdskraft og et retfærdigt 

indre marked.  

Krav:  

Kommissionen har mulighed for at vurdere og vejlede medlemsstaterne efter at have 

indkredset de områder, hvor reguleringen af erhverv kan være i modstrid med gældende EU-

lovgivning. Dette kan i øjeblikket foregå via en gennemsigtig dialog samt klare retningslinjer 

og henstillinger til medlemsstaterne, som fuldt ud tager hensyn til eksisterende lovgivning og 

EU-Domstolens retspraksis. Såfremt der er risiko for, at ny regulering er i modstrid med EU-

lovgivningen, råder Kommissionen allerede over de nødvendige instrumenter til at håndhæve 

EU-retten. 

For at sikre fair bevægelighed bør Kommissionen i stedet overveje, om der er behov for 

supplerende foranstaltninger på andre områder, f.eks. med hensyn til gensidig anerkendelse af 

kvalifikationer og færdigheder. 

****** 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 

og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at foreslå forkastelse af 

Kommissionens forslag. 

 

 


