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Følgende ændringsforslag 43 indsættes før ændringsforslag 1: 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) I mangel af særlige bestemmelser i 

EU-retten om harmonisering af 

kravene vedrørende adgang til 

eller udøvelsen af et lovreguleret 

erhverv tilkommer det 

medlemsstaterne at beslutte, om og 

hvordan et erhverv skal reguleres 

inden for rammerne af 

principperne om 

ikkeforskelsbehandling og 

proportionalitet. 

udgår 
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(Dette ændringsforslag blev vedtaget i udvalget, men manglede i den tekst, der blev sendt til 

oversættelse.) 

Ændringsforslag 12, 20, 23, 34 og 37 får følgende ordlyd: 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens tekst Ændringsforslag 

 (12a) Det er vigtigt at sikre, at målene af 

samfundsmæssig interesse er fastlagt på 

passende vis, for at kunne afgøre, hvilket 

reguleringsniveau der er passende, inden 

for grænserne af 

proportionalitetsprincippet. Eksempelvis 

bør medlemsstaterne, hvis risiciene for 

målene af samfundsmæssig interesse 

øges, have en rimelig skønsmargen, inden 

for hvilken de har mulighed for at 

fastlægge niveauet af den beskyttelse, som 

de ønsker at give, og om nødvendigt styrke 

den eksisterende regulering. Den 

omstændighed, at én medlemsstat indfører 

mindre strenge regler end en anden 

medlemsstat, er ikke ensbetydende med, at 

sidstnævntes regler er uforholdsmæssigt 

strenge og dermed uforenelige med EU-

retten. Skønt reguleringen af erhverv er af 

største betydning for beskyttelsen af mål 

af samfundsmæssig interesse og for at 

sikre produkter og tjenesteydelser af høj 

kvalitet, bør den blandt andet bidrage til 

at fremme et højt beskæftigelsesniveau og 

et højt niveau af almen uddannelse og 

erhvervsuddannelse. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 a (ny) 
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Kommissionens tekst Ændringsforslag 

 (18a) Hvis medlemsstaterne mener, at et 

bestemt kriterium ikke er relevant for 

vurderingen, bør de behørigt begrunde 

deres afgørelse, når de underretter 

Kommissionen i overensstemmelse med 

dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 a (ny) 

 

Kommissionens tekst Ændringsforslag 

 (20a) Det kan være hensigtsmæssigt at 

indføre supplerende krav for at opfylde 

målene af samfundsmæssig interesse. 

Alene den omstændighed, at deres 

individuelle eller kombinerede virkning 

bør vurderes, betyder ikke, at disse krav 

umiddelbart er uforholdsmæssige. 

Eksempelvis kan forpligtelsen til at 

gennemgå løbende videreuddannelse være 

egnet til at sikre, at erhvervsudøvere 

følger med udviklingen inden for deres 

respektive områder, så længe den ikke 

fastsætter diskriminerende og 

uforholdsmæssige betingelser til skade for 

nytilkomne. Tilsvarende kan obligatorisk 

medlemskab af en faglig organisation 

betragtes som hensigtsmæssigt, når staten 

overlader beskyttelsen af målene af 

samfundsmæssig interesse til de faglige 

organisationer, f.eks. med hensyn til at 

overvåge lovlig udøvelse af erhvervet eller 

til at tilrettelægge eller overvåge løbende 

videreuddannelse. Hvis et erhvervs 

uafhængighed ikke kan sikres 

tilstrækkeligt på anden måde, kan 

medlemsstaterne overveje at anvende 

kontrolforanstaltninger, såsom at 

begrænse aktiebesiddelse for personer 

uden for erhvervet, eller fastsætte, at 

hovedparten af stemmerettighederne skal 
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besiddes af personer, der udøver 

erhvervet, så længe sådanne 

beskyttelsesforanstaltninger ikke går ud 

over, hvad der er nødvendigt for at 

beskytte målet af samfundsmæssig 

interesse. For at sikre beskyttelsen af mål 

af samfundsmæssig interesse og 

kvaliteten af den leverede tjenesteydelse, 

kan medlemsstaterne overveje at fastsætte 

krav om faste minimums- og/eller 

maksimumssatser, som tjenesteyderne 

skal overholde, navnlig for tjenesteydelser 

for hvilke det gælder, at dette er 

nødvendigt for en effektiv anvendelse af 

princippet om erstatning af 

sagsomkostninger, så længe en sådan 

begrænsning er proportionel, og der om 

nødvendigt er fastsat undtagelser fra 

minimums- og/eller maksimumssatserne. 

Hvis indførelsen af supplerende krav 

overlapper krav, der allerede er indført af 

en medlemsstat i forbindelse med andre 

regler eller procedurer, kan sådanne krav 

ikke anses for at være proportionelle med 

henblik på at nå det tilstræbte mål. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 

 

Kommissionens tekst Ændringsforslag 

Artikel 4 Artikel 4 

Forudgående vurdering af nye 

foranstaltninger 

Forudgående vurdering af nye 

foranstaltninger og overvågning 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente myndigheder forud for 

indførelse af nye eller ændring af gældende 

love og administrative bestemmelser, som 

begrænser adgangen til eller udøvelsen af 

lovregulerede erhverv, foretager en 

vurdering af disses proportionalitet i 

overensstemmelse med reglerne i dette 

direktiv. 

1. Medlemsstaterne foretager en 

vurdering i overensstemmelse med 

reglerne i dette direktiv forud for 

indførelse af nye eller ændring af gældende 

love og administrative bestemmelser, som 

begrænser adgangen til eller udøvelsen af 

lovregulerede erhverv. 

 1a. Omfanget af vurderingen i stk. 1 
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bør stå i et rimeligt forhold til arten, 

indholdet og virkningen af den 

bestemmelse, der indføres, set i lyset af de 

særlige regler, der regulerer det 

pågældende erhverv. 

2. Bestemmelser som omhandlet i 

stk.1 skal ledsages af en udførlig erklæring, 

som gør det muligt at vurdere 

overholdelsen af 

proportionalitetsprincippet. 

2. Bestemmelser som omhandlet i 

stk.1 skal ledsages af en udførlig erklæring, 

som gør det muligt at vurdere 

overholdelsen af principperne om 

ikkediskrimination og proportionalitet. 

3. De grunde, der gøres gældende til, 

at en bestemmelse anses for begrundet, 

nødvendig og proportionel, skal 

understøttes af kvalitativ og, om muligt, 

kvantitativ dokumentation. 

3. De grunde, der gøres gældende til, 

at en bestemmelse anses for 

ikkediskriminerende, begrundet og 

proportionel, skal understøttes af kvalitativ 

og, om muligt, kvantitativ dokumentation. 

 3a. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 

den i stk. 1 omhandlede vurdering 

gennemføres på en objektiv og uafhængig 

måde. 

4. Medlemsstaterne overvåger 

regelmæssigt og med en hyppighed, som er 

passende set i forhold til den pågældende 

regulering, proportionaliteten af love og 

administrative bestemmelser, som 

begrænser adgangen til eller udøvelsen af 

lovregulerede erhverv, under hensyntagen 

til enhver udvikling, som er indtrådt efter 

foranstaltningens vedtagelse. 

4. Medlemsstaterne overvåger med en 

hyppighed, som er passende set i forhold til 

den pågældende regulering, 

overensstemmelsen af love og 

administrative bestemmelser, som 

begrænser adgangen til eller udøvelsen af 

lovregulerede erhverv, med principperne 

om ikkediskrimination og 

proportionalitet, under hensyntagen til 

enhver udvikling, som er indtrådt efter de 

pågældende bestemmelsers vedtagelse. 

5. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 

den i stk. 1 omhandlede 

proportionalitetsvurdering gennemføres 

på en objektiv og uafhængig måde, 

herunder ved inddragelse af uafhængige 

kontrolorganer. 

5. Med henblik på denne artikel 

sikrer medlemsstaterne sig forud for 

indførelse af nye eller ændring af 

gældende love og administrative 

bestemmelser, som begrænser adgangen 

til eller udøvelsen af lovregulerede 

erhverv, at de er egnede til at sikre 

opnåelsen af det tilstræbte mål og ikke går 

ud over, hvad der er nødvendigt for at nå 

det pågældende mål. Ved denne vurdering 

skal medlemsstaterne tage hensyn til 

gældende EU-ret, navnlig med hensyn til 

den specifikke karakter af de erhverv, der 

yder sundhedstjenester, som er anerkendt 

af EU-lovgiverne og i Domstolens 

retspraksis, og i forbindelse med 
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regulering af sådanne erhverv indrømmes 

medlemsstaterne en skønsbeføjelse, som 

er tilstrækkelig til at sikre et højt niveau 

af beskyttelse af menneskers sundhed. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 

 

Kommissionens tekst Ændringsforslag 

Artikel 6 Artikel 6 

Proportionalitetsprincippet Proportionalitetsprincippet 

1. Forud for indførelse af nye eller 

ændring af gældende love og 

administrative bestemmelser, som 

begrænser adgangen til eller udøvelsen af 

lovregulerede erhverv vurderer 

medlemsstaterne, hvorvidt disse 
bestemmelser er nødvendige og egnede til 

at sikre opnåelsen af det tilstræbte mål og 

ikke går videre, end hvad der er 

nødvendigt for at nå det pågældende mål. 

1. Medlemsstaterne sikrer sig, at de 

love og administrative bestemmelser, som 

begrænser adgangen til eller udøvelsen af 

lovregulerede erhverv, som de indfører, og 

de ændringer, som de foretager i 

gældende bestemmelser, er egnede til at 

sikre opnåelsen af det tilstræbte mål og 

ikke går ud over, hvad der er nødvendigt 

for at nå det pågældende mål. 

  

2. De relevante kompetente 

myndigheder tager ved vurdering af 

nødvendigheden og proportionaliteten af 

bestemmelserne særlig hensyn til: 

2. Med dette for øje skal 

medlemsstaterne forud for vedtagelsen af 

de bestemmelser, der er omhandlet i stk. 

1, hvor det er relevant, tage hensyn til: 

a) arten af de risici, der er relateret til 

de mål af samfundsmæssig interesse, som 

tilstræbes, særlig risiciene for forbrugere, 

erhvervsudøvere eller tredjepart 

a) arten af de risici, der er relateret til 

de mål af samfundsmæssig interesse, som 

tilstræbes, særlig risiciene for 

tjenestemodtagere, herunder forbrugere, 

erhvervsudøvere eller tredjepart 

b) bestemmelsens egnethed, nemlig 

får så vidt angår dens relevans set i forhold 

til opnåelsen af det tilstræbte mål, samt 

hvorvidt bestemmelsen reelt afspejler det 

pågældende mål på en konsistent og 

systematisk måde og dermed håndterer de 

identificerede risici på samme måde som i 

forbindelse med andre tilsvarende 

aktiviteter 

b) bestemmelsens egnethed for så vidt 

angår dens relevans set i forhold til 

opnåelsen af det tilstræbte mål, samt 

hvorvidt bestemmelsen reelt afspejler det 

pågældende mål på en konsistent og 

systematisk måde og dermed håndterer de 

identificerede risici på samme måde som i 

forbindelse med andre tilsvarende 

aktiviteter 

c) bestemmelsens nødvendighed og 

særlig, hvorvidt gældende regler af 

c) hvorvidt gældende regler af 

specifik eller mere generel art, såsom dem 
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specifik eller mere generel art, såsom 

produktsikkerheds- eller 

forbrugerbeskyttelseslovgivning, ikke er 

tilstrækkelige til at sikre det tilstræbte mål 

der findes i produktsikkerheds- eller 

forbrugerbeskyttelseslovgivning, er 

utilstrækkelige til at nå det tilstræbte mål 

d) sammenhængen mellem omfanget 

af den virksomhed, som et erhverv 

omfatter, eller som er forbeholdt dette, og 

den krævede erhvervsmæssige 

kvalifikation 

d) sammenhængen mellem omfanget 

af den virksomhed, som et erhverv 

omfatter, eller som er forbeholdt dette, og 

den krævede erhvervsmæssige 

kvalifikation 

e) sammenhængen mellem 

opgavernes kompleksitet og den 

nødvendige besiddelse af specifikke 

erhvervsmæssige kvalifikationer, navnlig 

for så vidt angår niveauet, arten og 

varigheden af den krævede uddannelse 

eller erfaring, og om der findes forskellige 

måder, hvorpå den erhvervsmæssige 

kvalifikation kan opnås 

e) sammenhængen mellem de 

pågældende opgavers kompleksitet og 

behovet for, at dem, der udfører dem, 

besidder specifikke erhvervsmæssige 

kvalifikationer, navnlig for så vidt angår 

niveauet, arten og varigheden af den 

krævede uddannelse eller erfaring, og om 

der findes forskellige måder, hvorpå den 

erhvervsmæssige kvalifikation kan opnås 

f) omfanget af den erhvervsmæssige 

virksomhed, der er forbeholdt indehavere 

af en bestemt erhvervsmæssig 

kvalifikation, nemlig hvorvidt de 

aktiviteter, der er forbeholdt bestemte 

erhverv, kan udøves sammen med andre 

erhverv og hvorfor 

f) hvorvidt de aktiviteter, der er 

forbeholdt bestemte erhverv, kan udøves 

sammen med andre erhverv, og hvorfor 

g) graden af autonomi i forbindelse 

med udøvelsen af et lovreguleret erhverv 

samt virkningen af organisatoriske og 

tilsynsmæssige ordninger for opnåelsen af 

det tilstræbte mål, navnlig hvis den 

virksomhed, som er knyttet til et 

lovreguleret erhverv, udøves under en 

behørigt kvalificeret erhvervsudøvers 

kontrol og ansvar 

g) graden af autonomi i forbindelse 

med udøvelsen af et lovreguleret erhverv 

samt virkningen af organisatoriske og 

tilsynsmæssige ordninger for opnåelsen af 

det tilstræbte mål, navnlig hvis den 

virksomhed, som er knyttet til et 

lovreguleret erhverv, udøves under en 

behørigt kvalificeret erhvervsudøvers 

kontrol og ansvar 

h) den videnskabelige og teknologiske 

udvikling, som kan reducere asymmetrien 

med hensyn til information mellem 

erhvervsudøvere og forbrugere 

h) den videnskabelige og teknologiske 

udvikling, som kan reducere eller øge 

asymmetrien med hensyn til information 

mellem erhvervsudøvere og forbrugere 

i) foranstaltningens økonomiske 

virkning med særligt henblik på graden af 

konkurrence i markedet og kvaliteten af 

den leverede service samt virkningen på 

den frie bevægelighed for personer og 

tjenesteydelser i Unionen 

i) indvirkningen på den frie 

bevægelighed for personer og 

tjenesteydelser i Unionen, på forbrugernes 

valg og på kvaliteten af den leverede 

tjenesteydelse 

j) muligheden for at anvende 

mindre restriktive midler til at nå målet af 

j) muligheden for at anvende mindre 

restriktive midler til at nå målet af 
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samfundsmæssig interesse samfundsmæssig interesse 

k) den samlede virkning af 

begrænsninger for såvel adgangen til som 

udøvelsen af erhvervet og særlig, hvordan 

kravene hver især bidrager til, og hvorvidt 

det er nødvendigt, at nå det samme mål af 

samfundsmæssig interesse. 

k) virkningen af nye eller ændrede 

bestemmelser, når disse kombineres med 

andre bestemmelser, der begrænser 
adgangen til eller udøvelsen af erhvervet 

og særlig, hvordan kravene hver især 

bidrager til, og hvorvidt det er nødvendigt 

for opfyldelsen af det samme mål af 

samfundsmæssig interesse. 

 Hvis medlemsstaterne i betragtning af 

kravene til et givet lovreguleret erhverv 

mener, at et bestemt kriterium ikke er 

relevant for vurderingen, skal de behørigt 

begrunde deres afgørelse, når de 

underretter Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 9, stk. 1. 

3. Med henblik på stk. 2, litra j), 

vurderer de relevante kompetente 

myndigheder navnlig, hvorvidt målet kan 

nås ved regulering gennem en beskyttet 

erhvervsmæssig titel, uden at aktiviteter 

forbeholdes erhvervet, hvis 

foranstaltningerne er begrundet i hensyn til 

forbrugerbeskyttelsen og de identificerede 

risici er begrænset til forholdet mellem 

erhvervsudøveren og forbrugeren uden 

negative virkninger for tredjepart. 

3. Med henblik på stk. 2, litra j), 

vurderer medlemsstaterne navnlig hvorvidt 

målet kan nås ved mindre restriktive 

foranstaltninger, end at aktiviteter 

forbeholdes erhvervet, hvis 

foranstaltningerne udelukkende er 

begrundet i hensyn til 

forbrugerbeskyttelsen, og de identificerede 

risici er begrænset til forholdet mellem 

erhvervsudøveren og forbrugeren og derfor 

ikke har negative virkninger for tredjepart. 

4. Med henblik på stk. 2, litra k), 

vurderer de relevante kompetente 

myndigheder navnlig den samlede 

virkning af at pålægge en eller flere af 

følgende krav: 

4. Med henblik på stk. 2, litra k), 

vurderer medlemsstaterne navnlig de 

sandsynlige virkninger af de nye eller 

ændrede bestemmelser, når de er 

kombineret med et eller flere af følgende 

krav, som begrænser adgangen til eller 

udøvelsen af lovregulerede erhverv, med 

tanke på at der kan være positive såvel 

som negative virkninger: 

a) aktiviteter forbeholdt erhvervet, 

samtidig med beskyttet erhvervsmæssig 

titel 

a) aktiviteter forbeholdt erhvervet, 

beskyttet erhvervsmæssig titel eller enhver 

anden form for regulering, jf. artikel 3, 

stk. 1, litra a), i direktiv 2005/36/EF 

b) krav om løbende videreuddannelse b) obligatoriske krav om løbende 

videreuddannelse 

c)  regler vedrørende organisation af 

erhvervet, erhvervsmæssig etik og tilsyn 

c)  regler vedrørende organisation af 

erhvervet, erhvervsmæssig etik og tilsyn 

d) obligatorisk medlemskab af d) obligatorisk medlemskab af 
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erhvervsmæssige sammenslutninger, 

registrerings- eller tilladelsesordninger, 

særlig hvis sådanne krav indebærer 

besiddelse af en bestemt erhvervsmæssig 

kvalifikation 

erhvervsmæssige sammenslutninger, 

registrerings- eller tilladelsesordninger, 

særlig hvis sådanne krav indebærer 

besiddelse af en bestemt erhvervsmæssig 

kvalifikation 

e) kvantitative begrænsninger, særlig 

krav, som begrænser antallet af tilladelser 

til udøvelse eller fastsætter et minimums- 

eller maksimumsantal af ansatte, ledere 

eller repræsentanter med bestemte 

erhvervsmæssige kvalifikationer 

e) kvantitative begrænsninger, særlig 

krav, som begrænser antallet af tilladelser 

til udøvelse eller fastsætter et minimums- 

eller maksimumsantal af ansatte, ledere 

eller repræsentanter med bestemte 

erhvervsmæssige kvalifikationer 

f) krav til en bestemt retlig form eller 

vedrørende besiddelsen af et selskabs 

kapital eller vedrørende ledelsen i 

selskabet, i det omfang sådanne krav er 

direkte knyttet til udøvelsen af det 

lovregulerede erhverv 

f) krav til en bestemt retlig form eller 

vedrørende besiddelsen af et selskabs 

kapital eller vedrørende ledelsen i 

selskabet, i det omfang sådanne krav er 

direkte knyttet til udøvelsen af det 

lovregulerede erhverv 

g) territoriale begrænsninger, særlig 

hvis erhvervet på en del af en medlemsstats 

område reguleres på en anden måde 

g) territoriale begrænsninger, 

herunder hvis erhvervet på en del af en 

medlemsstats område reguleres på en 

anden måde end måden, hvorpå det 

reguleres i andre dele 

h) krav, som indskrænker muligheden 

for at udøve et lovreguleret erhverv 

sammen med andre eller i et partnerskab 

samt uforenelighedsregler 

h) krav, som indskrænker muligheden 

for at udøve et lovreguleret erhverv 

sammen med andre eller i et partnerskab 

samt uforenelighedsregler 

i) krav vedrørende 

forsikringsdækning eller anden form for 

personlig eller kollektiv dækning af 

erhvervsansvar 

i) krav vedrørende 

forsikringsdækning eller anden form for 

personlig eller kollektiv dækning af 

erhvervsansvar 

j) sprogkundskaber, i det omfang det 

er nødvendigt for udøvelsen af erhvervet. 

j) sprogkundskaber, i det omfang det 

er nødvendigt for udøvelsen af erhvervet 

 ja) krav om faste minimums- og/eller 

maksimumssatser 

 jb)  krav om annoncering. 

 4a. Hvis bestemmelserne i stk. 4 

vedrører reguleringen af sundhedserhverv 

og har konsekvenser for 

patientsikkerheden, tager 

medlemsstaterne hensyn til målet om at 

sikre et højt niveau af beskyttelse af 

menneskers sundhed. 

 4b. Med henblik på denne artikels stk. 1 

sikrer medlemsstaterne sig forud for 
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indførelse af nye eller ændring af 

gældende love og administrative 

bestemmelser, som begrænser adgangen 

til eller udøvelsen af lovregulerede 

erhverv, at de er egnede til at sikre 

opfyldelsen af det tilstræbte mål og ikke 

går ud over, hvad der er nødvendigt for at 

nå det pågældende mål. Ved denne 

vurdering skal medlemsstaterne tage 

hensyn til gældende EU-ret, navnlig med 

hensyn til den specifikke karakter af de 

erhverv, der yder sundhedstjenester, som 

er anerkendt af EU-lovgiverne og i 

Domstolens retspraksis, og i forbindelse 

med regulering af sådanne erhverv 

indrømmes medlemsstaterne en 

skønsbeføjelse, som er tilstrækkelig til at 

sikre et højt niveau af beskyttelse af 

menneskers sundhed. 

 4c. Medlemsstaterne skal desuden 

sikre overholdelsen af princippet om 

proportionalitet i specifikke krav, der er 

knyttet til grænseoverskridende levering 

af tjenesteydelser, som er fastsat i afsnit II 

i direktiv 2005/36/EF, herunder: 

 a) midlertidig registrering, der sker 

automatisk, eller proforma-optagelse i en 

faglig organisation eller et fagligt organ, 

jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i direktiv 

2005/36/EF, erhvervskort eller ethvert 

andet tilsvarende krav 

 b) forudgående anmeldelse i henhold 

til artikel 7, stk. 1, i direktiv 2005/36/EF, 

dokumenter, der er påkrævet i henhold til 

artikel 7, stk. 2, i direktiv 2005/36/EF, 

eller ethvert andet tilsvarende krav 

 c) krav om betaling af et gebyr eller 

afgifter i forbindelse med administrative 

formaliteter, som tjenesteyderen skal 

afholde. 

 

(Vedrører alle sprogudgaver.) 


