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KORTFATTAD MOTIVERING 

Förslaget strider mot principerna om tilldelade befogenheter, subsidiaritet och 

proportionalitet. 

Artiklarna 46, 53 och 62 i EUF-fördraget utgör inte en tillräcklig rättslig grund för förslaget 

till direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken 

(COM(2016)0822). 

Så som framgår av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer kan 

artikel 46, som handlar om fri rörlighet för arbetstagare, inte användas för att föra över 

behörigheten över yrkeskvalifikationer från medlemsstaterna till kommissionen. 

Artikel 53 i EUF-fördraget, som handlar om behovet av ömsesidigt erkännande av 

yrkeskvalifikationer och samordning av lagar som reglerar tillträde till verksamhet som 

egenföretagare, ger inte kommissionen befogenhet att fatta beslut om giltigheten av ny 

yrkesreglering. Detta är särskilt fallet för hälso- och sjukvård, på grundval av artikel 53.2 i 

EUF-fördraget. 

Artikel 62 i EUF-fördraget, som handlar om friheten att tillhandahålla tjänster, ger ingen 

allmän grund för att bestrida yrkesreglering genom att behandla denna som tillträdeshinder. 

Subsidiaritet: 

Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i EU-fördraget i och med att det 

undergräver medlemsstaternas behörighet på området för erkännande av reglerade yrken och 

yrkesutbildning. Detta eftersom det kräver att medlemsstaterna motiverar proportionaliteten 

inför kommissionen innan de kan fastställa nya eller ändra befintliga reglerade yrken.  

Denna behörighet garanteras av gällande direktiv 2005/36/EG. Medlemsstaterna utvärderar 

proportionaliteten i fråga om reglerade yrken på nationell nivå och anmäler detta till 

kommissionen, utan att deras rätt att reglera ifrågasätts. I det rådande systemet ligger således 

bevisbördan för prövningen på kommissionen, som fortfarande kan inleda ett 

överträdelseförfarande eller väcka talan vid domstolen. Det föreliggande förslaget innebär i 

praktiken en omvänd bevisbörda, vilket skulle vara rättsstridigt. 

Proportionalitet:  

Förslaget strider mot proportionalitetsprincipen i artikel 5.4 i EU-fördraget. Villkoren för 

proportionalitetstestet definieras alltför vagt, med 21 kriterier som beskriver förhållandet 

mellan mål och åtgärder i stället för att fastställa definitioner, som för övrigt inte 

överensstämmer med domstolens befintliga rättspraxis (t.ex. i fråga om allmänintresset). Utan 

klara, tydliga och konkreta kriterier är det svårt för medlemsstaterna att kontrollera om de 

uppfyller kriterierna eller inte. Detta skulle också vara viktigt för ett tydligt rättsläge. En 

proportionalitetsprövning på förhand under dessa förutsättningar skapar en orimlig börda för 

medlemsstaternas regleringsmöjligheter. 

Förslaget verkar utveckla en proportionalitetsprövning som ser ut att motsvara domstolens till 

en lagstiftningsakt.  Men det finns inget som tyder på att det föreslagna förfarandet skulle bli 

mer effektivt för att hantera denna fråga än nuvarande bestämmelser, eftersom det inte ändrar 

de kriterier enligt vilka domstolen ska besluta om proportionaliteten i fråga om ny reglering.  
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Kommissionen behandlar yrkesregleringen som ett ekonomiskt hinder utan att beakta det 

allmänintresse (såsom hänsyn till folkhälsa och säkerhet) som inspirerar denna typ av 

lagstiftning och som bidrar till att säkra kvaliteten och säkerheten när det gäller 

tillhandahållande av tjänster. Den tar inte heller hänsyn till hur befintliga reglerade yrken 

förhåller sig till utbildnings- och fortbildningssystem som säkrar sysselsättningens kvalitet.  

Genom ett rent ekonomiskt perspektiv skapar förslaget en absurd situation där rörligheten för 

arbetstagare och friheten att tillhandahålla tjänster medför en avveckling av yrkesregleringen, 

samtidigt som denna är väsentlig för att garantera sysselsättningsmöjligheter för mobila 

arbetstagare och en rättvis inre marknad. 

Krav:  

Kommissionen skulle kunna tillhandahålla medlemsstaterna bedömningar och vägledning 

efter att ha identifierat de områden där yrkesregleringarna kan strida mot befintlig EU-

lagstiftning. Detta kan göras redan nu, med hjälp av en öppen dialog och tydliga riktlinjer och 

rekommendationer till medlemsstaterna, med full hänsyn till befintlig lagstiftning och 

domstolens rättspraxis. Om det finns en risk för att ny reglering strider mot EU-lagstiftningen 

kan de befintliga instrumenten förse kommissionen med tillräckliga åtgärder för att 

genomdriva EU-rätten. 

För att främja rättvis rörlighet bör kommissionen i stället överväga huruvida ytterligare 

åtgärder behövs på andra områden, såsom ömsesidigt erkännande av kvalifikationer och 

färdigheter. 

****** 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 

konsumentskydd att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag förkastas. 


