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Förslag till landskapsförordning om 
proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller 
ändrade krav för reglerade yrken 
 

1. Bakgrund 
 

1.1 Lagförslag om landskapslag om proportionalitetsprövning före 

antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken  
 

Landskapsregeringen avgav den 18 juni 2020 ett lagförslag om proportion-

alitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken 

till lagtinget (bilaga 1). Lagförslaget grundar sig på Europaparlamentet och 

rådets direktiv (EU) 2018/958 om proportionalitetsprövning före antagandet 

av ny reglering av yrken, nedan kallat direktivet om proportionalitetspröv-

ning (bilaga 2). Implementeringstiden för direktivet går ut den 30 juli 2020, 

varför tidsramen för att ta fram lagstiftning som implementerar direktivet 

varit stram. Lagförslaget har därför inte gått på remiss, utan har beretts på 

tjänstemannanivå. Lagförslaget är kortfattat och innehåller fullmakt för land-

skapsregeringen att anta mer detaljerade bestämmelser som implementerar 

direktivet på landskapsförordningsnivå. Ett förslag till landskapsförordning 

om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för 

reglerade yrken har tagits fram. 

 Den föreslagna landskapslagstiftningen innehåller bestämmelser om pro-

portionalitetsprövning som ska göras före nya reglerade yrken införs i land-

skapslagstiftning. Proportionalitetsprövningen ska även göras innan änd-

ringar görs i befintlig lagstiftning om reglerade yrken i landskapslagstiftning. 

Med ett reglerat yrke avses enligt artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskva-

lifikationer, nedan kallat yrkeskvalifikationsdirektivet, ”en eller flera former 

av yrkesverksamhet där det genom lagar och andra författningar direkt eller 

indirekt krävs bestämda yrkeskvalifikationer för tillträde till eller utövande 

av verksamheten eller någon form av denna […]”. Ett yrke är således regle-

rat om det enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrifter krävs en viss 

utbildning, examen eller rätt (legitimering, registrering) för att få utöva yrket. 

 Den föreslagna lagstiftningen berör främst lagberedningen, men även 

tjänstemän vid landskapsregeringen som tar fram underlag till nya eller änd-

rade bestämmelser i landskapslagstiftning om reglerade yrken behöver ha 

kännedom om den förslagna lagstiftningen. Som framkommer nedan under 

avsnitt två finns landskapslagstiftning om reglerade yrken inom flertalet för-

valtningsområden.  

 Förslaget berör även Ålands musikinstitut, Ålands Folkhögskola och 

Högskolan på Åland, vilka delegerats rätt att anta behörighetsbestämmelser 

för tjänster, som i vissa fall formulerats som reglerade yrken. Enligt 16 § 

2 mom. i landskapslagen (1995:80) om Ålands musikinstitut bestäms behö-

righetskraven för lärare och övrig personal vid musikinstitutet i musikinsti-

tutets reglemente. Reglementet uppgörs enligt 9 § av direktionen för musik-

institutet och fastställs av landskapsregeringen. Enligt 32 § 2 mom. i land-

skapslagen (1999:53) om Ålands folkhögskola fastställs behörighetskrav för 
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lärare och övrig personal i folkhögskolans reglemente. Reglementet antas 

enligt 10 § av direktionen för folkhögskolan och ska skickas landskapsrege-

ringen för kännedom. Enligt 39 § 1 mom. i landskapslagen (2002:81) om 

Högskolan för Åland bestäms andra behörighetskrav för tjänster vid Högs-

kolan än lärartjänster i högskolans reglemente. Reglementet för högskolan 

antas enligt 15 § av högskolans styrelse. 

 

1.2 Bakgrund till direktivet om proportionalitetsprövning 
 

Ett av Europeiska unionens mål är att undanröja sådana hinder som begränsar 

fri rörlighet för personer och tjänster mellan gemenskapens medlemsstater i 

enlighet med artikel 53.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF). Befogenheten att reglera yrken hör dock till medlemsstaternas lag-

stiftningskompetens. När medlemsstaterna ställer krav på särskild kompe-

tens för att få utföra viss yrkesverksamhet i landet innebär det i praktiken ett 

hinder för den fria rörligheten inom Europeiska unionen. Därmed har kom-

missionen genom ett flertal åtgärder strävat till att harmonisera medlemssta-

ternas lagstiftning gällande tillträde till och utövande av reglerade yrken 

inom Europeiska unionen. Ett av de viktigaste instrumenten för att nå denna 

målsättning är genom yrkeskvalifikationsdirektivet som utfärdades år 2005. 

Yrkeskvalifikationsdirektivet har på Åland införlivats genom landskapsla-

gen (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer, nedan erkännandela-

gen. 

 Syftet med yrkeskvalifikationsdirektivet är att underlätta för dem som vill 

utöva ett reglerat yrke i ett annat land än sitt hemland inom Europeiska un-

ionen. I yrkeskvalifikationsdirektivet fastställs de regler enligt vilka en med-

lemsstat som kräver bestämda yrkeskvalifikationer för tillträde till eller ut-

övandet av ett reglerat yrke inom sitt territorium ska erkänna sådana yrkes-

kvalifikationer som förvärvats i en annan medlemsstat. 

 År 2013 genomfördes vissa moderniseringar i yrkeskvalifikationsdirekti-

vet genom ändringsdirektivet 2013/55/EU1. Bland annat infördes bestäm-

melser om en gemensam utvärdering av de nationella yrkesreglerringarna 

och en öppenhetsinsyn genom artikel 59.  Dessa bestämmelser förpliktade 

medlemsstaterna att kartlägga sina reglerade yrken och därefter till kommiss-

ionen lämna uppgifter om regleringen och en analys av regleringens proport-

ionalitet. Medlemsstaterna ålades att kontrollera att kraven inte var diskrimi-

nerande, att de var motiverade med hänsyn till allmänintresset och att be-

gränsningarna var proportionella. 

 På basis av denna kartläggning och de inlämnade uppgifterna ansåg kom-

missionen att medlemsstaternas reglering inte tillräckligt beaktat unionsrät-

tens proportionalitetskrav.2 Vidare anförde kommissionen att det i linje med 

kommissionens strategi för den inre marknaden3 var nödvändigt att införa en 

gemensam analytisk ram med en uppsättning kriterier som medlemsstaterna 

ska åläggas att beakta vid införande av nya eller ändring av gällande bestäm-

melser om reglerade yrken. Den 10 januari 2017 inlämnade kommissionen 

således ett förslag till Europaparlamentet och rådet gällande ett nytt direktiv 

om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken. 

 
1 Europarlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om 

ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förord-

ning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet 

för den inre marknaden (IMI-förordningen). 
2 Kommissionens meddelande och rekommenderade reformer för reglering av yr-

kesmässiga tjänster COM (2016) 820 samt arbetsdokument SWD (2016) 436, s. 

53-56. 
3 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekono-

miska och sociala kommittén samt regionkommittén. Att förbättra den inre mark-

naden – bättre möjligheter för individer och företag. COM 2015(550). 
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Enligt kommissionen ska direktivet om proportionalitetsprövning avsevärt 

underlätta medlemsstaternas skyldighet att iaktta proportionalitetsprincipen 

och garantera att enhetlig tillämpning av proportionalitetsprövningen inom 

den Europeiska unionen.4 Den 29 juli 2018 trädde Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) 2018/958 om proportionalitetsprövning före antagandet 

av ny reglering av yrken i kraft. Direktivet ska implementeras i nationell lag-

stiftning senast den 30 juli 2020. 

 

1.3 Det centrala innehållet i direktivet om proportionalitetsprövning 
 

Till skillnad från yrkeskvalifikationsdirektivet som uppger ramarna inom 

vilka medlemsstaterna ska erkänna yrkeskvalifikationer som förvärvats i 

andra medlemsländer ålägger direktivet om proportionalitetsprövning med-

lemsstaterna en skyldighet att genomföra en prövning av proportionaliteten 

före nya krav införs eller befintliga krav ändras i fråga om reglerade yrken 

(artikel 4.1 och 4.3). Syftet med direktivet om proportionalitetsprövning är 

att säkerställa en väl fungerande inre marknad samtidigt som öppenhet och 

en hög konsumentskyddsnivå garanteras (artikel 1, skäl 7 i ingressen). I di-

rektivet upprepas de krav i artikel 59 i yrkeskvalifikationsdirektivet som gäl-

ler icke-diskriminering, hänvisningar till allmänintresset och proport-

ionalitet. Men dessutom innehåller det detaljerade anvisningar om den be-

dömning på basis av vilken medlemsstaten på ett objektivt sätt ska påvisa att 

dessa krav uppfylls i föreslagen lagstiftning. 

 Direktivets gemensamma analytiska ram för proportionalitetsbedöm-

ningen innehåller tekniska och detaljerade krav på vad som ska beaktas i 

bedömningen. Kraven grundar sig till stor del på EU-domstolens rättspraxis 

i fråga om de grundläggande friheterna. Medlemsstaterna ska bland annat 

säkerställa att de föreslagna yrkeskvalifikationerna inte är diskriminerande 

på grundval av nationalitet eller bosättningsort (artikel 5). Därtill ska lagstift-

ningen vara motiverad av mål av allmänt intresse (artikel 6.1). Direktivet 

innehåller exempel på dylika mål (artikel 6.2) och å andra sidan förbud att 

åberopa vissa skäl (artikel 6.3). Om bedömningen av regleringens proport-

ionalitet finns särskilt detaljerade bestämmelser i direktivets artikel 7. I sam-

band med bedömningen ska medlemsstaterna informera medborgarna och 

involvera berörda parter, även andra än den berörda yrkeskåren (artikel 8). 

 Artikel 9 i direktivet innehåller en allmän förpliktelse för medlemssta-

terna att säkerställa effektiva rättsmedel. I skäl 32 i direktivets ingress för-

tydligas att med effektiva rättsmedel avses att den nationella domstolen har 

möjlighet att bedöma proportionaliteten i de krav som omfattas av direktivet, 

i syfte att se till att alla fysiska och juridiska personer har rätt till ett effektivt 

rättsmedel mot begränsningar av friheten att välja yrke, av etableringsfri-

heten och av friheten att tillhandahålla tjänster. 

 Direktivet innehåller även förpliktelser vad gäller offentliggörande och 

uppföljning av ny reglering. Medlemsstaternas ska registrera och därigenom 

offentliggöra sin utredning över proportionalitetsbedömning (artikel 4.3) i 

kommissionens databas över reglerade yrken (artikel 11). Efter antagandet 

av ny reglering eller ändring av befintlig reglering ska medlemsstaterna över-

vaka regleringens proportionalitet (artikel 4.6) och i denna övervakning be-

akta utvecklingen sedan bestämmelserna antogs. 

 

1.4 Tillämpningsområde för direktivet om proportionalitetsprövning 
 

Direktivet om proportionalitetsprövning ska tillämpas när en medlemsstat 

planerar att införa nya bestämmelser i fråga om reglerade yrken eller när 

 
4 Förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning 

före antagandet av ny reglering av yrken, COM (2016) 822 final, s. 4. 

 



4 
 

 

befintliga bestämmelser föreslås att ändras. Det kan vara fråga om ändringar 

i lagar eller andra författningar som begränsar tillträdet till eller utövandet av 

ett reglerat yrke, eller någon form för utövandet därav, inbegripet använd-

ningen av yrkestitlar och den yrkesverksamhet som är tillåten med en sådan 

titel (artikel 2.1). 

 Trots att direktivet strävar till att säkerställa ”[...]en väl fungerande inre 

marknad, samtidigt som en hög konsumentskyddsnivå garanteras[...]” ska 

direktivet inte tillämpas på alla reglerade yrken. I artikel 2.2 begränsas till-

lämpningsområdet så att om det finns särskilda krav beträffande regleringen 

av ett visst yrke fastställda i en separat unionsakt som inte ger medlemssta-

terna frihet att välja exakt hur de särskilda kraven ska införlivas, ska motsva-

rande bestämmelser i direktivet om proportionalitetsprövning inte tillämpas. 

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att direktivet om proportional-

itetsprövning ska tillämpas i de fall där medlemsstatens egna bestämmelser 

begränsar utövandet av ett reglerat yrke eller användandet av en yrkestitel 

och endast till den del som yrket hör till de reglerade yrken som avses i yr-

keskvalifikationsdirektivet. 

 Vid tillämpning av direktivet om proportionalitetsprövning används 

samma definitioner som i yrkeskvalifikationsdirektivet, med tillägg av några 

specificeringar (artikel 3). 

 

2. Reglerade yrken i landskapslagstiftning 
 

2.1 Reglerade yrken på Åland 
 

Sammanlagt finns det i landskapslagstiftning drygt sextio reglerade yrken 

varav över häften finns inom utbildningssektorn inklusive barnomsorgen. 

Reglerade yrken finns även inom trafiksektorn, räddningsväsendet, biblio-

tek, el- och VVS branschen, fastighetsförmedlingsverksamhet, socialvården 

och lantbruk. Nedan följer en framställning över de sektorspecifika reglerade 

yrkena på Åland i dagsläget. Det bör dock beaktas att förändringar sker suc-

cesivt i fråga om vilka kategorier av yrken som är att hänföra till denna 

grupp. 

 Det bör även nämnas att förutom ovannämnda yrken är ytterligare drygt 

hundra yrken reglerade genom rikslagstiftning. Exempel på sådana yrken är 

läkare, optiker, veterinär och advokat. I dessa fall administreras erkännande 

av yrkeskvalifikationerna av riksmyndigheterna. 

 

2.1.1 Reglerade yrken inom utbildningssektorn 
 

Grundskola 
 

Behörighetskraven för tjänsterna vid landskapets grundskolor framkommer 

av grundskoleförordningen (1995:95) för landskapet Åland. Enligt grund-

skoleförordningen är behörighetskraven för flertalet tjänster samma behörig-

hetsvillkor som uppställs enligt rikslag, d.v.s. förordningen om behörighets-

villkoren för personal inom undervisningsväsendet (FFS 986/1998).5 

 De reglerade yrken inom grundskolan är skoldirektör6, rektor, klasslä-

rare, lektor, speciallärare och specialklasslärare. 

 

 
5 Landskapsregeringen har den 15 januari 2020 tillsatt en arbetsgrupp med uppgift 

att klarlägga behörighetskraven för personal i grundskola och barnomsorg i den 

nya landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (beslut 4 U2, ÅLR 

2020/516). Förordningen kompletterar den nya landskapslagen om barnomsorg och 

grundskola som träder i kraft 1 januari 2021. 
6 Tjänstebenämningen ändrar till följd av den nya landskapslagen om barnomsorg 

och grundskola till grundskolechef. Därtill kommer grundskolechefens uppgifter 

att kunna handhas av en utbildningschef (ett nytt reglerat yrke). 
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Ålands gymnasium 
 

Vid Ålands gymnasium ordnas gymnasieutbildning och annan utbildning på 

gymnasienivå vid skolorna Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. I 

enlighet med 66 § i landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning anges 

behörighetskraven för tjänsterna vid Ålands gymnasium i landskapsförord-

ningen (2011:75) om gymnasieutbildning. 

 De reglerade yrken inom Ålands gymnasium är förvaltningschef, rektor, 

ämneslärare, lärare i yrkesämnesundervisning, lärare inom social- och häl-

sovård, speciallärare och studiehandledare. 

 

Högskolan på Åland 
 

Behörighetskraven för lärartjänsterna vid högskolan på Åland framkommer 

av landskapslagen (2002:81) och landskapsförordningen (2002:87) om Hög-

skolan på Åland medan behörighetskraven för andra tjänster framkommer av 

högskolans reglemente. 

 De reglerade yrken vid Högskolan på Åland är rektor, överlärare, lektor, 

bibliotekschef, informatiker och assistent- och laboratorieingenjör. 

 

Övriga skolor 
 

Vid Ålands folkhögskola ges allmänbildande undervisning enligt principen 

om livslångt lärande. Behörighetskravet för det reglerade yrket rektor fast-

ställs enligt 32 § i landskapslagen (1999:53) om Ålands folkhögskola av 

landskapsregeringen medan behörighetskraven för de reglerade yrkena lä-

rare i linjeämnen och lärare i allmänna ämnen framkommer av skolans reg-

lemente. 

 Vid Ålands musikinstitut ges undervisning i musik och dans. Landskaps-

regeringen fastställer behörighetskravet för det reglerade yrket rektor i en-

lighet med 16 § i landskapslagen (1995:80) om Ålands musikinstitut. Behö-

righetskraven för de reglerade yrkena lektor, musiklärare, ackompanjatör, 

lärare för musiklekskolan och danslärare vid Ålands musikinstitut bestäms 

i reglementet. 

 Medborgarinstitutet erbjuder medborgare möjligheter till allmänbildande 

utbildning och meningsfull fritidssysselsättning. Enligt landskapsförordning 

(1994:82) om medborgarinstitut är de reglerade yrkena vid medborgarinsti-

tutet rektor och lärare. 

 

Personal inom barnomsorgen 
 

Bestämmelser om behörighetskrav inom barnomsorgen finns i nuläget både 

i 8 § i barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland och i landskapsför-

ordningen (2011:90) om behörighetskrav för personal anställd i daghem och 

fritidshem.7 

 Inom barnomsorgen är följande yrkena reglerade: föreståndare, barn-

trädgårdslärare8, specialbarnträdgårdslärare9, barnskötare och fritidspe-

dagog. 

 

2.1.2 Reglerade yrken inom trafiksektorn 
 

Bestämmelser beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som be-

driver yrkesmässig trafik finns i landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig 

 
7 När den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola träder i kraft 1 janu-

ari 2021 kommer behörighetskraven för personalen inom barnomsorgen och grund-

skolan framgå av till lagen anknytande förordning. Det bör således noteras att för-

teckningen över de reglerade yrkena inom barnomsorgen kan komma att ändras. 
8 Från och med 1.1.2021 lärare i barnomsorgen. 
9 Från och med 1.1.2021 lärare i specialbarnomsorg. 
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trafik. De reglerade yrkena inom yrkesmässig trafik är godstransportör, per-

sontransportör och trafikansvarig för lastbils- och bussverksamhet. 

 Bedrivandet av trafikskoleverksamhet är enligt 2 § i landskapslagen 

(2015:89) om trafikskolor tillståndspliktigt. Trafikskolechef och trafiklärare 

är reglerade yrken inom trafikskoleverksamhet. 

 Enligt 2 § i landskapslag (2018:8) om Fordonsmyndigheten ankommer 

det på Fordonsmyndigheten bland annat att ordna teori- och körprov för fö-

rarexamen. Enligt 6 § fastställs behörighetskraven för andra tjänster vid For-

donsmyndigheten än tjänsten som myndighetschef i samband med att tjäns-

ten inrättas. Behörighetskravet för det reglerade yrket förarprövare har fast-

ställts genom landskapsregeringens beslut 15 februari 2017.10 

 

2.1.3 Reglerade yrken inom räddningsväsendet och säkerhetsbranschen 
 

Behörighetskraven för befäl, underbefäl och manskap inom räddningsväsen-

det samt sotare framkommer av 23 och 50 §§ i räddningslagen (2006:106) 

och 5 kap. i räddningsförordningen (2006:111) för landskapet Åland. 

 Landskapsalarmcentralen, i vilken tjänstgör alarmmästare och alarmope-

ratörer, lyder under Ålands polismyndighet. Tjänsterna inom Ålands polis-

myndighet har undantagits från erkännandelagens tillämpningsområde med 

stöd av artikel 51 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (tjänster 

som innebär betydande utövande av offentlig makt.11 Därmed är inte tjäns-

terna som alarmmästare och alarmoperatör sådana reglerade yrken som om-

fattas av bedömningsdirektivets tillämpningsområde.12 

 En ny landskapslag är under beredning genom vilken lagen om privata 

säkerhetstjänster (FFS 1085/2015) föreslås antas att gälla på Åland som blan-

kettlag. Genom lagförslaget ska landskapslagen om erkännande av yrkeskva-

lifikationer tillämpas på de reglerade yrkena väktare, ordningsvakt, utbildare 

av ordningsvakter och ansvarig föreståndare. 

 

2.1.4 Reglerade yrken inom bibliotek 
 

Med stöd av 7 § i landskapslagen (1997:82) om allmänna bibliotek har be-

stämmelser om behörighetskrav för bibliotekspersonal utfärdats i biblioteks-

förordningen (1997:83) för landskapet Åland. 

 De reglerade yrkena inom bibliotek är bibliotekarie vid centralbiblio-

teket, bibliotekarie vid allmänt bibliotek och bibliotekssekreterare. 

 

2.1.5 Reglerade yrken inom el- och VVS-branschen 
 

Utförande av el- och hissarbeten på Åland regleras i landskapslagen 

(2017:38) om tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag och i landskaps-

lagen (2017:40) om tillämpning på Åland av rikets hissäkerhetslag. De re-

glerade yrkena är ledare av elarbeten och ledare av hissarbeten. 

 Kraven för att arbeta som kylmontör framkommer av statsrådets förord-

ning om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller 

fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet (FFS 

766/2016) som är tillämplig på Åland genom landskapsförordningen 

(2018:80) om tillämpning på Åland av statsrådets förordning om kompetens-

krav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusga-

ser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet 

 

 
10 Finansavdelning, Avtals- och pensionsbyrån F3, Enskild föredragning nr.3, 

ärende nr 11, ÅLR 2017/1236. 
11 LF nr 9/2016–2017, s. 19. 
12 Det kan dock ifrågasättas om tjänsten som alarmoperatör de facto innebär bety-

dande utövande av offentlig makt. 
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2.1.6 Reglerade yrken inom fastighetsmäklarverksamhet 
 

Fastighetsmäklarverksamhet som utövas på Åland regleras i landskapslagen 

(2019:68) och landskapsförordningen (2019:69) om fastighetsmäklarverk-

samhet.  Både den ansvariga föreståndaren för en fastighetsmäklarrörelse 

och de fastighetsmäklare som utför fastighetsmäklaruppdrag för mäklarrö-

relsens räkning ska ha den yrkeskompetens som framkommer av 17 § i lagen. 

Därtill ska den ansvariga föreståndaren enligt 9 § i fastighetsmäklarlagen 

vara en myndig och tillförlitlig person, som inte har försatts i konkurs och 

vars handlingsbehörighet inte har begränsats. 

 

2.1.7 Reglerade yrken inom socialvården 
 

Behörighetskraven för yrkesutbildad personal inom socialvården anges i nu-

läget i förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal 

inom socialvården (FFS 804/1992) som enligt 1 § 1 mom. 3 punkten i land-

skapsförordningen (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksför-

fattningar om socialvård är tillämplig på Åland. För tillfället är endast soci-

alarbetare ett reglerat yrke inom socialvården.13 Behörighetsvillkor för upp-

giften som socialarbetare är för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, i 

vilken ingår eller utöver vilken förvärvats tillräcklig utbildning på socialar-

betets område. 

 Med anledning av landskapslagen om yrkesutbildade personer inom so-

cialvården som träder i kraft 1 januari 2021 tillkommer två nya reglerade 

yrken inom socialvården, yrkeshögskolesocionom (socionom YH) och när-

vårdare inom socialvården. 

 

2.1.8 Reglerade yrken inom lantbruk 
 

Enligt 6b § i djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland ska en fysisk 

person som håller slaktkycklingar14 (broileruppfödare) och ansvarar för 

skötseln av minst 500 fåglar ha en utbildning som minst motsvarar en av 

behörig nationell myndighet fastställd examen inom lantbruksbranschen, 

med köttfjäderfä som specialiseringsområde. 

 

3. Landskapsregeringens förslag 
 

Landskapsregeringen föreslår att direktivet om proportionalitetsprövning 

implementeras genom bifogat förslag till landskapsförordning om proport-

ionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade 

yrken. Förordningsfullmakt för de föreslagna bestämmelserna återfinns i 2 § 

i lagförslag till proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller änd-

rade krav för reglerade yrken som för tillfället genomgår lagtingsbehandling. 

Avsikten är att förslaget till landskapslag och landskapsförordning ska träda 

i kraft så snart som möjligt med beaktande av att implementeringstiden för 

direktivet går ut den 30 juli 2020.  

 

4. Förslagets verkningar 
 

De förslagna bestämmelserna om proportionalitetsprövning kommer främst 

att påverka arbetet vid lagberedningen då förslag till ny eller ändrad lagstift-

ning om behörighetsvillkor inom områden som faller under Ålands 

 
13 I 1 § i landskapsförordning (2015:118) om skyddshemspersonal anges dock be-

hörighetskraven för det reglerat yrke som ansvarig person vid ett skyddshem. Be-

hörighetskravet för denna uppgift är detsamma som för yrket socialarbetare och det 

är således inte fråga om ett separat reglerat yrke. 
14 Med slaktkyckling avses enligt lagen en fågel av arten Gallus gallus som föds 

upp för slakt. 
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lagstiftningsbehörighet tas fram. För det fall att den föreslagna regleringen 

faller in under yrkeskvalifikationsdirektivets definition av reglerade yrken 

ska den föreslagna lagen tillämpas. Även tjänstemän vid landskapsrege-

ringen som föreslår lagstiftningsåtgärder gällande reglerade yrken behöver 

ha kännedom om den föreslagna lagstiftningen. 

 De förslagna bestämmelserna ska även tillämpas av de underliggande 

myndigheter som delegerats rätt att fatta beslut om reglering av yrken, vilket 

i dagsläget är Ålands musikinstitut, Ålands Folkhögskola och Högskolan på 

Åland. Landskapsregeringens avsikt är dock att förenhetliga lagstiftningen 

om reglerade yrken så att krav för reglerade yrken fastslås direkt i landskaps-

lagstiftning. Med beaktande av den snäva tidsplanen för implementeringen 

av förevarande direktiv avser landskapsregeringen att återkomma till denna 

fråga vid ett senare tillfälle. 
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Förordningstext 
 

Landskapsregeringen föreslår att följande förordning antas. 

 

 

L A N D S K A P S FÖRORDNING 

om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller 

ändrade krav för reglerade yrken 
 

 I enlighet med landskapsregeringens beslut föreskrivs med stöd av 2 § 

landskapslagen () om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller 

ändrade krav för reglerade yrken: 

 

1 § 

Definitioner 

 De definitioner som anges i 2 § i landskapslagen (2017:22) om erkän-

nande av yrkeskvalifikationer har samma innebörd i denna förordning. 

 I denna förordning avses med 

 1) skyddad yrkestitel en form av reglering av ett yrke där det genom lag, 

förordning eller andra föreskrifter krävs innehav av en särskild yrkeskvalifi-

kation för att använda yrkestiteln i en eller flera former av yrkesverksamhet, 

och där missbruk av denna titel är förenat med sanktioner. 

 2) förbehållna verksamheter en form av reglering av ett yrke där tillträdet 

till en eller flera former av yrkesverksamhet till följd av bestämmelser i lagar 

och andra författningar direkt eller indirekt är förbehållet medlemmar av en 

reglerad yrkeskår vilka innehar en särskild yrkeskvalifikation, inbegripet fall 

där verksamheten är delad med andra reglerade yrken. 

 

2 § 

Mål av allmänt intresse 

 Följande mål av allmänt intresse hör till dem som kan motivera ett förslag 

till bestämmelse enligt 2 § i landskapslagen om proportionalitetsprövning 

före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken: 

 - allmän ordning eller allmän säkerhet, 

 - folkhälsa, 

 - djurhälsa, 

 - skydd för konsumenter, tjänstemottagare eller arbetstagare, 

 - skydd för en god rättskipning, 

 - skydd och bevarande av det nationellt historiska och konstnärliga kul-

turarvet, 

 - skydd av miljö och stadsmiljö, 

 - skydd av socialpolitiska eller kulturpolitiska mål, 

 - bevarande av den ekonomiska jämvikten i systemet för social trygghet, 

 - säkerställande av rättvisa handelstransaktioner, 

 - bekämpning av bedrägerier, 

 - förhindrande av skatteflykt och skatteundandragande, 

 - säkrande av en effektiv skattekontroll, 

 - transportsäkerhet, och 

 - skydd av immateriella rättigheter. 

 Skäl av rent ekonomisk karaktär eller rent administrativa skäl får inte åbe-

ropas för att motivera ett förslag till bestämmelse. 

 När ett förslag till bestämmelse motiveras med hänvisning till ett mål av 

allmänt intresse ska det visas att det finns en verklig risk för att detta mål inte 

nås om bestämmelserna inte antas. 
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3 § 

Metod för proportionalitetsprövning 

 Vid en proportionalitetsprövning av ett förslag till bestämmelse enligt 2 § 

i landskapslagen om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller 

ändrade krav för reglerade yrken ska det med utgångspunkt i målet av all-

mänt intresse  

 1) specificeras vilken typ av risker som motverkas av förslaget, i synner-

het risker för tjänstemottagare, däribland konsumenter, yrkesutövare och 

tredje man, 

 2) redogöras för befintliga bestämmelser och skälen till att de inte är till-

räckliga för att nå målet av allmänt intresse, 

 3) visas att förslaget är konsekvent och systematiskt i förhållande till hur 

liknande risker i jämförbara verksamheter reglerats, 

 4) redogöras för hur förslaget förväntas leda till att målet av allmänt in-

tresse nås, 

 5) identifieras vilka effekter förslaget får för den fria rörligheten för per-

soner och tjänster, konsumenternas valmöjligheter och tjänsternas kvalitet, 

 6) visas att målet av allmänt intresse inte kan nås genom mindre restrik-

tiva åtgärder; när en bestämmelse endast är motiverad av konsumentskydd 

och de identifierade riskerna är begränsade till förhållandet mellan yrkesut-

övaren och konsumenten och inte negativt påverkar tredje man ska det i syn-

nerhet bedömas om målet kan uppnås genom mindre restriktiva medel än att 

verksamheten förbehålls yrkesutövare, och 

 7) bedömas om de föreslagna nya eller ändrade kraven var för sig bidrar 

till och är nödvändiga för att nå målet av allmänt intresse när de kombineras 

med övriga krav som begränsar tillträdet till yrket. 

 

4 § 

Kompletterande proportionalitetsprövning 

 Vid proportionalitetsprövningen av ett förslag till bestämmelse enligt 2 § 

i landskapslagen om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller 

ändrade krav för reglerade yrken ska det med utgångspunkt i målet av all-

mänt intresse, när det har betydelse, även 

 1) redogöras för den verksamhet som ett yrke omfattar och kopplingen 

till den yrkeskvalifikation som krävs, 

 2) redogöras för uppgifternas komplexitet och kopplingen till behovet av 

de yrkeskvalifikationer som krävs, särskilt när det gäller nivån, beskaffen-

heten och längden på den utbildning eller erfarenhet som krävs, 

 3) bedömas om det bör vara möjligt att få tillräckliga yrkeskvalifikationer 

på alternativa sätt, 

 4) bedömas om förbehållna verksamheter kan delas mellan flera yrkes-

grupper, 

 5) visas att hänsyn har tagits till graden av självständighet när yrket utförs, 

och där beakta organisations- och tillsynsarrangemangens betydelse för att 

målet av allmänt intresse ska uppnås, särskilt om den verksamhet som hänför 

sig till ett reglerat yrke utövas under en kvalificerad yrkesutövares överinse-

ende och ansvar, och 

 6) tas hänsyn till vetenskaplig och teknisk utveckling som påverkar kon-

sumenternas möjligheter att bedöma kvaliteten på den tjänst som yrkesutö-

varen utför. 

5 § 

Sammantagen proportionalitetsprövning med beaktande av övriga krav 

som begränsar tillträde till yrket 

 Vid tillämpningen av 3 § 7 p. ska det bedömas de positiva och negativa 

effekterna av den nya eller ändrade bestämmelsen när den betraktas tillsam-

mans med ett eller flera krav, och särskilt med följande krav: 
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 1) förbehållna verksamheter, skyddad yrkestitel eller någon annan form 

av reglering som avses i artikel 3.1 a i Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikat-

ioner (yrkeskvalifikationsdirektivet), 

 2) skyldighet att genomgå kontinuerlig fortbildning, 

 3) bestämmelser om organisering av yrket, yrkesetik eller tillsyn, 

 4) obligatoriskt medlemskap i en yrkesorganisation eller motsvarande or-

gan och registrerings- eller tillståndsförfarande, särskilt om dessa krav förut-

sätter innehav av en bestämd yrkeskvalifikation, 

 5) kvantitativa begränsningar, t.ex. av antalet tillstånd att utöva yrket eller 

av antalet anställda med bestämda yrkeskvalifikationer, 

 6) krav på associationsform eller krav som rör ägarförhållanden eller fö-

retagsledning, som är kopplade till yrkets utövning, 

 7) territoriella begränsningar, 

 8) begränsningar av verksamhetskombinationer, 

 9) krav på försäkringsskydd eller annat personligt eller kollektivt skydd 

rörande yrkesansvar, 

 10) krav på språkkunskaper, i den mån de är nödvändiga för att utöva 

yrket, 

 11) krav på en fast lägsta och högsta taxa, och 

 12) krav som rör marknadsföring. 

 

6 § 

Information om kommande lagberedningsprojekt och medverkan av 

intressenter 

 Landskapsregeringen ska på ett lämpligt sätt informera om lagbered-

ningsprojekt om förslag till nya eller ändrade bestämmelser i landskapslag 

eller annan författning som begränsar tillträdet till eller utövandet av regle-

rade yrken. Informationen ska lämnas till medborgare, tjänstemottagare och 

andra relevanta intressenter inklusive sådana som inte är medlemmar av den 

berörda yrkeskåren. Berörda parter ska på lämpligt sätt involveras och ges 

möjlighet att lämna synpunkter. 

 

7 § 

Öppenhet 

 När ett förslag till bestämmelse som innehåller nya eller ändrade krav för 

ett reglerat yrke offentliggörs ska det åtföljas av en redogörelse av förhands-

bedömningen enligt 2 § i landskapslagen om proportionalitetsprövning före 

antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken och i enlighet med 

bestämmelserna i denna förordning. Redogörelsen ska var tillräckligt utför-

lig för att göra det möjligt att bedöma om bestämmelserna följts. Redogörel-

sen ska styrkas med kvalitativa och om möjligt och relevant, kvantitativa 

uppgifter. 

 Enligt 59.5 i yrkeskvalifikationsdirektivet ska landskapsregeringen lämna 

redogörelser över nya eller ändrade krav för reglerade yrken till kommiss-

ionen i den databas över reglerade yrken som avses i artikel 59.1 i det direk-

tivet. Landskapsregeringen ska även registrera de motiveringar enligt vilka 

den nya eller ändrade regleringen anses vara motiverad och proportionerlig 

enligt landskapslagen om proportionalitetsprövning före antagandet av nya 

eller ändrade krav för reglerade yrken och bestämmelserna i denna förord-

ning. 

 Landskapsregeringen ska efter antagandet av bestämmelser som innehål-

ler nya eller ändrade krav för ett reglerat yrke övervaka att bestämmelserna 

överensstämmer med proportionalitetsprincipen. I enlighet med 3 § 2 mom. 

i landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer ska landskapsrege-

ringen bedriva ett nära samarbete med behöriga myndigheter i riket, och ska 

i enlighet med artikel 59.6 i yrkeskvalifikationsdirektivet vartannat år ska 
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lämna en rapport till kommissionen om de krav som tagits bort eller mildrats 

gällande reglerade yrken. 

 

__________________ 

 

 Denna förordning träder i kraft den   2020 

 

__________________ 
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Bilaga 1 
 

Lagförslag, avgivet till lagtinget 18.6.2020 
 

Lagtext 
 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas. 

 

 

L A N D S K A P S L A G 

om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller 

ändrade krav för reglerade yrken  
 

I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 

 

1 § 

Tillämpningsområde 

 I denna lag finns bestämmelser om proportionalitetsprövning som görs 

före införandet av nya eller ändring av befintliga lagar och andra författ-

ningar som begränsar tillträdet till, utövandet av, eller någon form för utö-

vandet av reglerade yrken och som omfattas av Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkes-

kvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet). Till formerna för utövande av 

reglerade yrken räknas också användning av yrkestitlar och sådan yrkesut-

övning som är tillåten med stöd av dessa yrkestitlar. 

 Genom denna lag och genom landskapsförordning utfärdad med stöd av 

den genomförs Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2018/958 av den 

28 juni 2018 om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering 

av yrken. 

 Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte om särskilda krav för regle-

ringen av ett yrke finns i en för Åland bindande EU-rättsakt. 

 

2 § 

Förhandsbedömning  

 Vid beredningen av sådan reglering som avses i 1 § 1 mom. ska land-

skapsregeringen och under landskapsregeringen lydande myndigheter inom 

ramen för landskapets behörighet: 

 1) motivera förslaget med hänvisning till mål av allmänt intresse, och 

 2) göra en proportionalitetsprövning av den nya bestämmelsen för att sä-

kerställa att den föreslagna bestämmelsen är lämplig för att nå målet av all-

mänt intresse samt inte går utöver vad som är nödvändigt för att nå målet. 

Omfattningen av proportionalitetsprövningen ska stå i proportion till arten 

av, innehållet i och verkan av den kommande regleringen. 

 Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda närmare 

bestämmelser om motivering med hänvisning till mål av allmänt intresse och 

om proportionalitetsprövningen och övervakningen av den. 

 

3 § 

Ikraftträdande 

 Denna lag träder i kraft den 

 

__________________ 
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Mariehamn den  

 

 

L a n t r å d 

 

 

 

 

 

Föredragande minister 
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Bilaga 2 
 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 

2018/958 

av den 28 juni 2018 

om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av 

yrken 

 
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR 

ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

 

 med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, sär-

skilt artiklarna 46, 53.1 och 62, 

 med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamen-

ten, 

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ytt-

rande (1), 

 efter att ha hört Regionkommittén, 

 i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och 

 av följande skäl: 

 

 1) Om särskilda bestämmelser om harmonisering av kraven för tillträde 

till eller utövandet av ett reglerat yrke saknas i unionsrätten ankommer det 

på medlemsstaterna att besluta huruvida och på vilket sätt ett yrke ska regle-

ras, inom ramen för principerna om icke-diskriminering och proportionalitet. 

 2) Om särskilda bestämmelser om harmonisering av kraven för tillträde 

till eller utövandet av ett reglerat yrke saknas i unionsrätten ankommer det 

på medlemsstaterna att besluta huruvida och på vilket sätt ett yrke ska regle-

ras, inom ramen för principerna om icke-diskriminering och proportionalitet. 

 3) Proportionalitetsprincipen är en av unionsrättens allmänna principer. 

Det framgår av rättspraxis (3) att nationella åtgärder som kan hindra eller 

göra det mindre attraktivt att utöva de grundläggande friheter som garanteras 

av EUF-fördraget ska uppfylla fyra förutsättningar: de ska vara tillämpliga 

på ett icke-diskriminerande sätt, vara motiverade av mål av allmänt intresse, 

vara ägnade att säkerställa att det mål som eftersträvas genom dem uppnås 

och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

 4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG (4) innehåller en 

skyldighet för medlemsstaterna att bedöma proportionaliteten i de krav som 

begränsar tillträdet till eller utövandet av reglerade yrken och att meddela 

kommissionen resultaten av bedömningen, vilket inleder den så kallade öm-

sesidiga utvärderingsprocessen. Denna process har inneburit att medlemssta-

terna blev tvungna att göra en genomgång av all sin lagstiftning om alla yr-

ken som var reglerade inom deras territorier. 

 5) Resultaten av den ömsesidiga utvärderingsprocessen avslöjade bris-

tande tydlighet när det gäller vilka kriterier medlemsstaterna ska använda vid 

proportionalitetsbedömningen av krav som begränsar tillträdet till eller utö-

vandet av reglerade yrken samt en ojämn kontroll av sådana krav på alla re-

gleringsnivåer. För att undvika en fragmentering av den inre marknaden och 

för att undanröja hinder för att starta och utöva viss verksamhet som anställd 

eller egenföretagare bör det finnas en gemensam metod på unionsnivå som 

förhindrar att oproportionella åtgärder antas. 

 6) I sitt meddelande av den 28 oktober 2015Att förbättra den inre mark-

naden – bättre möjligheter för individer och företag identifierade kommiss-

ionen behovet att införa en ram för proportionalitetsanalyser som 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0958&rid=1#ntr1-L_2018173SV.01002501-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0958&rid=1#ntr2-L_2018173SV.01002501-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0958&rid=1#ntr3-L_2018173SV.01002501-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0958&rid=1#ntr4-L_2018173SV.01002501-E0004
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medlemsstaterna kan använda när de ser över befintlig yrkesreglering eller 

föreslår ny sådan. 

 7) Syftet med detta direktiv är att fastställa regler för proportionalitetsbe-

dömningar som ska genomföras av medlemsstaterna före införandet av nya, 

eller ändringar av befintliga, yrkesregleringar i syfte att säkerställa en väl 

fungerande inre marknad samtidigt som öppenhet och en hög konsument-

skyddsnivå garanteras. 

 8) De verksamheter som omfattas av det här direktivet bör gälla de regle-

rade yrken som omfattas av direktiv 2005/36/EG. Det här direktivet bör till-

lämpas på krav som begränsar tillträdet till eller utövandet av befintliga re-

glerade yrken eller nya yrken som medlemsstaterna överväger att reglera. 

Det här direktivet bör tillämpas som komplement till direktiv 2005/36/EG 

och utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i separata un-

ionsakter om tillträde till eller utövande av ett visst reglerat yrke. 

 9) Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas behörighet att fastställa 

organisationen av och innehållet i sina system för utbildning och fortbild-

ning, i synnerhet när det gäller deras möjlighet att delegera befogenheten att 

organisera eller utöva tillsyn över yrkesutbildning och fortbildning till yrkes-

organisationer. Bestämmelser som inte begränsar tillträdet till eller utövan-

det av reglerade yrken, däribland redaktionella ändringar, tekniska anpass-

ningar till innehållet i utbildningar eller moderniseringen av bestämmelser 

om utbildning, bör inte omfattas av detta direktiv. Om yrkesutbildningen el-

ler fortbildningen består av avlönad verksamhet bör etableringsfriheten och 

friheten att tillhandahålla tjänster garanteras. 

 10) Medlemsstaterna bör kunna förlita sig på ett gemensamt regelverk 

grundat på tydligt definierade rättsliga begrepp när det gäller olika sätt att 

reglera ett yrke inom hela unionen. Det finns flera sätt att reglera ett yrke, 

exempelvis genom att bara innehavare av en yrkeskvalifikation får tillträde 

till eller får utöva en viss verksamhet. Medlemsstaterna kan även reglera en 

av formerna för utövande av ett yrke genom att fastställa villkor för använd-

ningen av yrkestitlar eller genom att införa kvalifikationskrav för enbart 

egenföretagare, anställda yrkesutövare och chefer eller rättsliga ombud för 

företag, särskilt när verksamheten utövas av en juridisk person i form av ett 

yrkesmässigt företag. 

 11) Medlemsstaterna bör kunna förlita sig på ett gemensamt regelverk 

grundat på tydligt definierade rättsliga begrepp när det gäller olika sätt att 

reglera ett yrke inom hela unionen. Det finns flera sätt att reglera ett yrke, 

exempelvis genom att bara innehavare av en yrkeskvalifikation får tillträde 

till eller får utöva en viss verksamhet. Medlemsstaterna kan även reglera en 

av formerna för utövande av ett yrke genom att fastställa villkor för använd-

ningen av yrkestitlar eller genom att införa kvalifikationskrav för enbart 

egenföretagare, anställda yrkesutövare och chefer eller rättsliga ombud för 

företag, särskilt när verksamheten utövas av en juridisk person i form av ett 

yrkesmässigt företag. 

 12) Innan medlemsstaterna inför nya, eller ändrar befintliga, bestämmel-

ser i lagar och andra författningar som begränsar tillträdet till eller utövandet 

av reglerade yrken bör de bedöma om bestämmelserna är proportionella. Be-

dömningens omfattning bör stå i proportion till den nya bestämmelsens art, 

innehåll och verkan. 

 13) Bevisbördan för att åtgärderna är motiverade och proportionella vilar 

på medlemsstaterna. De skäl för reglering som en medlemsstat åberopar som 

motivering bör därför åtföljas av en analys av huruvida den åtgärd som antas 

av den berörda medlemsstaten är lämplig och proportionell och av specifika 

bevis till stöd för dess argumentation. Även om en medlemsstat inte nödvän-

digtvis måste visa upp en särskild undersökning eller någon särskild form av 

bevis eller annat underlag som fastslår att en sådan åtgärd är proportionell 

innan åtgärden antas bör medlemsstaten göra en objektiv analys, med 
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beaktande av de särskilda omständigheterna i medlemsstaten i fråga, som 

visar att det föreligger verkliga risker avseende uppnåendet av mål av allmänt 

intresse. 

 14) Medlemsstaterna bör utföra proportionalitetsbedömningarna på ett 

objektivt och oberoende sätt, även när ett yrke regleras indirekt genom att en 

viss yrkesorganisation ges befogenheter att reglera. Dessa bedömningar 

skulle kunna omfatta ett yttrande från ett oberoende organ, däribland befint-

liga organ som deltar i den nationella lagstiftningsprocessen, som av den be-

rörda medlemsstaten anförtrotts uppgiften att avge ett sådant yttrande. Detta 

är särskilt viktigt när bedömningen utförs av lokala myndigheter, tillsynsor-

gan eller yrkesorganisationer vars större närhet till lokala förhållanden och 

specialkunskaper i vissa fall kan göra dem bättre lämpade att finna det bästa 

sättet att nå målen av allmänt intresse, men vars politiska val kan innebära 

fördelar för etablerade näringsidkare på bekostnad av nya marknadsaktörer. 

 15) Det är lämpligt att övervaka proportionaliteten i nya eller ändrade be-

stämmelser som begränsar tillträdet till eller utövandet av reglerade yrken 

efter det att de antagits. En översyn av proportionaliteten i en restriktiv nat-

ionell åtgärd om reglerade yrken bör inte enbart grundas på syftet med åtgär-

den när den antogs utan även på dess verkan, bedömd efter det att den anta-

gits. Bedömningen av den nationella åtgärdens proportionalitet bör grundas 

på den utveckling som konstaterats på området för det reglerade yrket sedan 

åtgärden antogs. 

 16) Såsom framgår av fast rättspraxis är alla omotiverade begränsningar 

som följer av nationell rätt och som begränsar etableringsfriheten eller fri-

heten att tillhandahålla tjänster förbjudna, däribland all diskriminering på 

grund av nationalitet eller bosättningsort. 

 17) Om rätten att starta och utöva verksamhet som anställd eller egenfö-

retagare är förenad med villkor om efterlevnad av vissa krav på bestämda 

yrkeskvalifikationer som direkt eller indirekt fastställs av medlemsstaterna 

är det nödvändigt att säkerställa att kraven är motiverade av mål av allmänt 

intresse, såsom mål av allmänt intresse i den mening som avses i EUF-för-

draget, det vill säga allmän ordning, allmän säkerhet och folkhälsa, eller av 

tvingande hänsyn till allmänintresset som erkänns som sådana i domstolens 

rättspraxis. Det är också nödvändigt att klargöra att de tvingande hänsyn till 

allmänintresset som erkänns av domstolen omfattar bland annat följande: be-

varande av den ekonomiska jämvikten i systemet för social trygghet, skydd 

för konsumenter, för tjänstemottagare, inklusive genom att kvaliteten på 

hantverksarbete garanteras, och för arbetstagare, skyddet av en god rättskip-

ning, säkerställande av rättvisa handelstransaktioner, bekämpning av bedrä-

gerier, förhindrande av skatteflykt och skatteundandragande och säkrande av 

en effektiv skattekontroll, transportsäkerhet, miljöskydd och skydd av stads-

miljö, djurhälsa, immateriella rättigheter, skydd och bevarande av det nat-

ionella historiska och konstnärliga kulturarvet samt socialpolitiska och kul-

turpolitiska mål. Enligt fast rättspraxis kan rent ekonomiska skäl, närmare 

bestämt främjande av den nationella ekonomin på bekostnad av de grundläg-

gande friheterna, liksom rent administrativa skäl, såsom utförande av kon-

troller eller insamling av statistik, inte utgöra tvingande hänsyn till allmän-

intresset. 

 18) Det ankommer på medlemsstaterna att fastställa vilken skyddsnivå de 

vill ge målen av allmänt intresse och lämplig nivå för regleringen, inom pro-

portionalitetens gränser. Att en medlemsstat inför mindre strikta regler än en 

annan medlemsstat betyder inte att den sistnämnda medlemsstatens regler är 

oproportionella och därför oförenliga med unionsrätten. 

 19) När det gäller skyddet av folkhälsan ska, enligt artikel 168.1 i EUF-

fördraget, en hög hälsoskyddsnivå för människor säkerställas vid utformning 

och genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder. Detta direk-

tiv står helt i överensstämmelse med det målet. 
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 20) Medlemsstaterna bör, för att säkerställa att de bestämmelser de inför 

och de ändringar de gör i befintliga bestämmelser är proportionella, beakta 

kriterierna för att bedöma proportionaliteten och de ytterligare kriterier som 

är relevanta för det reglerade yrke som analyseras. Om en medlemsstat har 

för avsikt att reglera ett yrke eller att ändra befintliga bestämmelser bör hän-

syn tas till arten av de risker som är knutna till de eftersträvade målen av 

allmänt intresse, i synnerhet risker för tjänstemottagare, däribland konsu-

menter, för yrkesutövare eller för tredje man. Det bör också erinras om att 

det inom yrkesmässiga tjänster vanligtvis råder informationsasymmetri mel-

lan konsumenter och yrkesutövare, eftersom yrkesutövarna har en hög nivå 

av tekniskt kunnande som konsumenterna inte nödvändigtvis har. 

 21) Krav med anknytning till yrkeskvalifikationer bör betraktas som nöd-

vändiga endast om befintliga åtgärder, såsom produktsäkerhetslagar eller 

konsumentskyddslagar, inte kan anses vara lämpliga eller verkningsfulla för 

att uppnå det eftersträvade målet. 

 22) För att uppfylla kravet på proportionalitet bör en åtgärd vara lämplig 

för att säkerställa att det eftersträvade målet uppnås. En åtgärd bör anses vara 

lämplig för att säkerställa att det eftersträvade målet uppnås endast om den 

verkligen återspeglar en strävan att uppnå det målet på ett konsekvent och 

systematiskt sätt, exempelvis om liknande risker i samband med vissa verk-

samheter åtgärdas på ett jämförbart sätt och om eventuella undantag från de 

aktuella begränsningarna tillämpas i enlighet med det angivna målet. Den 

nationella åtgärden bör dessutom i praktiken bidra till uppnåendet av det ef-

tersträvade målet och bör därför inte anses vara lämplig om den inte har nå-

gon inverkan på det anförda skälet. 

 23) Medlemsstaterna bör vederbörligen beakta åtgärdens övergripande 

inverkan på den fria rörligheten för personer och tjänster inom unionen, på 

konsumenternas valmöjligheter och på kvaliteten på den tjänst som tillhan-

dahålls. På denna grundval bör medlemsstaterna särskilt kontrollera huruvida 

omfattningen av begränsningen av tillträdet till eller utövandet av reglerade 

yrken står i proportion till betydelsen av de mål som eftersträvas och den 

förväntade nyttan. 

 24) Medlemsstaterna bör jämföra den aktuella nationella åtgärden med 

alternativa, mindre restriktiva medel som skulle resultera i att samma mål 

uppnås men med färre begränsningar. Om åtgärderna endast är motiverade 

av konsumentskyddet och de identifierade riskerna är begränsade till förhål-

landet mellan yrkesutövaren och konsumenten och därför inte negativt på-

verkar tredje man, bör medlemsstaterna bedöma om deras mål kan uppnås 

genom mindre restriktiva medel än att verksamheten förbehålls yrkesutö-

vare. Om konsumenten till exempel rimligen kan välja mellan att anlita en 

kvalificerad yrkesutövare eller inte bör mindre restriktiva medel användas, 

såsom skydd av yrkestiteln eller inskrivning i ett yrkesregister. Reglering ge-

nom förbehållna verksamheter och skyddade yrkestitlar bör övervägas om 

åtgärderna syftar till att förhindra en risk för att ett mål av allmänt intresse, 

såsom folkhälsan, ska lida allvarlig skada. 

 25) Medlemsstaterna bör också, där det är relevant med hänsyn till arten 

av och innehållet i den bestämmelse som analyseras, ta hänsyn till följande 

faktorer: kopplingen mellan den yrkesmässiga verksamhet som ett yrke om-

fattar och de yrkeskvalifikationer som krävs, graden av komplexitet i upp-

gifterna, särskilt när det gäller nivån, beskaffenheten och längden på den ut-

bildning eller den erfarenhet som krävs, förekomsten av andra sätt att uppnå 

samma yrkeskvalifikationer, huruvida den verksamhet som är förbehållen 

vissa yrkesutövare får delas med andra yrkesutövare samt graden av själv-

ständighet vid utövandet av ett reglerat yrke, särskilt om den verksamhet som 

hänför sig till ett reglerat yrke utövas under en kvalificerad yrkesutövares 

överinseende och ansvar. 
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 26) Detta direktiv tar hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg och 

bidrar till en väl fungerande inre marknad, även i den digitala miljön. Med 

tanke på de snabba tekniska förändringarna och den snabba vetenskapliga 

utvecklingen kan uppdateringar av tillträdeskrav vara av särskilt stor bety-

delse för en rad yrken, särskilt för yrkesmässiga tjänster som tillhandahålls 

elektroniskt. När en medlemsstat reglerar ett yrke bör hänsyn tas till det fak-

tum att den vetenskapliga och tekniska utvecklingen kan minska eller öka 

informationsasymmetrin mellan yrkesutövare och konsumenter. Om den ve-

tenskapliga och tekniska utvecklingen innebär en hög risk för målen av all-

mänt intresse ankommer det på medlemsstaterna att vid behov uppmuntra 

yrkesutövare att hålla sig à jour med denna utveckling. 

 27) Medlemsstaterna bör göra en omfattande bedömning av det samman-

hang inom vilket åtgärden antas och genomförs och i synnerhet undersöka 

verkan av de nya eller ändrade bestämmelserna i kombination med andra 

krav som begränsar tillträdet till eller utövandet av yrket. Rätten att starta 

och utöva viss verksamhet kan vara förenad med villkoret att uppfylla flera 

krav, såsom regler om yrkets organisation, obligatoriskt medlemskap i en 

yrkesorganisation eller motsvarande organ, yrkesetik, tillsyn eller ansvar. 

Vid bedömningen av de nya eller ändrade bestämmelsernas verkan bör med-

lemsstaterna därför ta hänsyn till de befintliga kraven, däribland kontinuerlig 

fortbildning, obligatoriskt medlemskap i en viss yrkesorganisation eller mot-

svarande organ, registrerings- eller tillståndsförfaranden, kvantitativa be-

gränsningar, specifika krav på associationsform och på ägarförhållanden, ter-

ritoriella begränsningar, sektorsövergripande begränsningar och regler om 

oförenlig verksamhet, försäkringskrav, krav på språkkunskaper, i den mån 

de är nödvändiga för utövande av yrket, krav på fast lägsta och/eller högsta 

taxa samt krav avseende marknadsföring. 

 28) Att införa ytterligare krav kan vara lämpligt för att uppnå målen av 

allmänt intresse. Enbart den omständigheten att kravens enskilda eller kom-

binerade verkan bör bedömas betyder inte att kraven vid första påseendet är 

oproportionella. Exempelvis kan skyldighet att genomgå kontinuerlig fort-

bildning vara lämpligt för att säkerställa att yrkesutövare håller sig à jour 

med utvecklingen på sina respektive områden, så länge det inte innebär dis-

kriminerande och oproportionella villkor som missgynnar nya aktörer. På 

samma sätt kan obligatoriskt medlemskap i en yrkesorganisation eller mot-

svarande organ anses lämpligt om yrkesorganisationen eller det motsvarande 

organet har fått i uppdrag av staten att skydda relevanta mål av allmänt in-

tresse, till exempel genom att tillse att yrket utövas i enlighet med lagen eller 

genom att anordna eller utöva tillsyn över kontinuerlig fortbildning. Om ett 

yrkes oberoende inte kan garanteras tillräckligt på andra sätt kan medlems-

staterna överväga att tillämpa skyddsåtgärder, till exempel att begränsa lek-

mäns innehav av andelar i bolag eller att bestämma att majoriteten av röst-

rätterna ska innehas av personer som utövar yrket, så länge skyddsåtgärderna 

inte går utöver vad som är nödvändigt för att skydda målet av allmänt in-

tresse. Medlemsstaterna kan överväga att införa krav på en fast lägsta och/el-

ler högsta taxa som tjänsteleverantörerna måste följa, särskilt för tjänster där 

detta är nödvändigt för en verkningsfull tillämpning av principen om kost-

nadsersättning, så länge sådana begränsningar är proportionella och det finns 

undantag från den lägsta och/eller högsta taxan. Om ytterligare krav införs 

som överlappar krav som redan har införts av en medlemsstat i samband med 

andra regler eller förfaranden kan de inte anses vara proportionella för att 

uppnå det eftersträvade målet. 

 29) Enligt avdelning II i direktiv 2005/36/EG får medlemsstaterna inte 

ålägga tjänsteleverantörer som är etablerade i en annan medlemsstat och till-

handahåller yrkesmässiga tjänster temporärt eller tillfälligt krav eller be-

gränsningar som förbjuds i det direktivet, såsom krav på tillstånd från, regi-

strering hos eller medlemskap i en yrkesorganisation eller motsvarande 
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organ eller krav på företrädare på värdmedlemsstatens territorium för att få 

tillträde till eller utöva ett reglerat yrke. Medlemsstaterna kan vid behov 

kräva att tjänsteleverantörer som temporärt eller tillfälligt vill tillhandahålla 

tjänster ska lämna in uppgifter genom en skriftlig underrättelse innan de till-

handahåller tjänsten för första gången och att denna underrättelse ska förnyas 

årligen. För att underlätta tillhandahållande av yrkesmässiga tjänster är det 

därför nödvändigt att upprepa, med hänsyn till tjänstens temporära eller till-

fälliga natur, att krav såsom automatisk tillfällig registrering eller proforma-

medlemskap i en yrkesorganisation eller motsvarande organ, tidigare under-

rättelser och dokumentationskrav, liksom betalning av en avgift, bör vara 

proportionella. Dessa krav bör inte leda till en oproportionell börda för tjäns-

televerantörer eller hindra utövandet av friheten att tillhandahålla tjänster el-

ler göra det mindre attraktivt. Medlemsstaterna bör i synnerhet bedöma 

huruvida kravet på att lämna viss information och dokumentation i enlighet 

med direktiv 2005/36/EG är proportionellt och om möjligheten att erhålla 

ytterligare uppgifter genom administrativt samarbete mellan medlemssta-

terna via informationssystemet för den inre marknaden är tillräcklig för att 

förhindra en allvarlig risk för att tjänsteleverantörer kringgår de gällande reg-

lerna. Det här direktivet bör dock inte tillämpas på åtgärder som syftar till att 

säkerställa att tillämpliga anställningsvillkor följs. 

 30) Såsom framgår av fast rättspraxis intar människors liv och hälsa den 

främsta platsen bland de intressen som skyddas av EUF-fördraget. Därför 

bör medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till målet att säkerställa en hög 

hälsoskyddsnivå för människor vid bedömningen av krav för hälso- och sjuk-

vårdsyrken, såsom förbehållna verksamheter, skyddad yrkestitel, kontinuer-

lig fortbildning eller regler om organiseringen av yrket, yrkesetik samt till-

syn, med respekt för de minimikrav för utbildning som fastställs i direktiv 

2005/36/EG. Medlemsstaterna bör i synnerhet säkerställa att regleringen av 

hälso- och sjukvårdsyrken med konsekvenser för folkhälsan och patientsä-

kerheten är proportionell och bidrar till att garantera tillgången till hälso- och 

sjukvård – som erkänns som en grundläggande rättighet i stadgan – och till 

en säker, högkvalitativ och effektiv hälso- och sjukvård för medborgare på 

deras territorium. Vid fastställandet av strategier för hälso- och sjukvårds-

tjänster bör hänsyn tas till behovet att säkerställa tillgänglighet och hög kva-

litet på tjänsterna samt en tillräcklig och trygg läkemedelsförsörjning, i en-

lighet med folkhälsobehoven på den berörda medlemsstatens territorium, lik-

som behovet att säkerställa det yrkesmässiga oberoendet för yrkesutövare 

inom hälso- och sjukvård. När det gäller motiveringen för regleringen av 

hälso- och sjukvårdsyrken bör medlemsstaterna ta hänsyn till målet att sä-

kerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor, inbegripet tillgänglighet till 

och hög kvalitet på hälso- och sjukvården för medborgarna och tillräcklig 

och trygg läkemedelsförsörjning, med hänsyn till det utrymme för sköns-

mässig bedömning som avses i artikel 1 i detta direktiv. 

 31) Det är nödvändigt för den inre marknadens funktion att säkerställa att 

medlemsstaterna lämnar information till medborgare, intresseorganisationer 

och andra relevanta intressenter, däribland arbetsmarknadens parter, innan 

de inför nya eller ändrar befintliga krav som begränsar tillträdet till eller ut-

övandet av reglerade yrken. Medlemsstaterna bör involvera alla berörda par-

ter och ge dem möjlighet att lämna synpunkter. Där det är relevant och lämp-

ligt bör medlemsstaterna genomföra offentliga samråd i enlighet med sina 

egna nationella förfaranden. 

 32) Medlemsstaterna bör också ta full hänsyn till medborgarnas rätt till 

tillgång till rättslig prövning, som garanteras i artikel 47 i stadgan och artikel 

19.1 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I enlighet med för-

faranden som fastställs i nationell rätt och konstitutionella principer bör nat-

ionella domstolar därmed kunna bedöma proportionaliteten i de krav som 

omfattas av detta direktiv, i syfte att se till att alla fysiska och juridiska 
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personer har rätt till ett effektivt rättsmedel mot begränsningar av friheten att 

välja yrke, av etableringsfriheten och av friheten att tillhandahålla tjänster. 

 33) För att utbyta information om bästa praxis bör medlemsstaterna vidta 

nödvändiga åtgärder för att uppmuntra till utbyte av lämplig och regelbundet 

uppdaterad information med andra medlemsstater om yrkesreglering, liksom 

om verkningarna av sådan reglering. Kommissionen bör underlätta detta ut-

byte. 

 34) För att förbättra insynen och för att främja proportionalitetsbedöm-

ningar som bygger på jämförbara kriterier bör den information som lämnas 

av medlemsstaterna, utan hinder av artikel 346 i EUF-fördraget, vara lättill-

gänglig i databasen över reglerade yrken, så att andra medlemsstater och be-

rörda parter kan lämna synpunkter till kommissionen och den berörda med-

lemsstaten. Kommissionen bör ta vederbörlig hänsyn till dessa synpunkter i 

sin sammanfattande rapport, som tas fram i enlighet med direktiv 

2005/36/EG. 

 35) Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att säkerställa en väl fun-

gerande inre marknad och förhindra oproportionella begränsningar av tillträ-

det till eller utövandet av reglerade yrken, inte i tillräcklig utsträckning kan 

uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning, 

kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportion-

alitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nöd-

vändigt för att uppnå dessa mål. 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

 

Artikel 1 

Syfte 

 Detta direktiv innehåller regler om en gemensam ram för proportional-

itetsbedömningar före införande av nya, eller ändring av befintliga, bestäm-

melser i lagar och andra författningar som begränsar tillträdet till eller utö-

vandet av reglerade yrken, i syfte att säkerställa en väl fungerande inre mark-

nad, samtidigt som en hög konsumentskyddsnivå garanteras. Det påverkar 

inte medlemsstaternas behörighet, i avsaknad av harmonisering, och deras 

utrymme för skönsmässig bedömning i fråga om att besluta om, och på vilket 

sätt, ett yrke ska regleras inom gränserna för principerna om icke-diskrimi-

nering och proportionalitet. 

 

Artikel 2 

Tillämpningsområde 

1. Det här direktivet ska tillämpas på de bestämmelser i medlemsstaternas 

lagar och andra författningar som begränsar tillträdet till eller utövandet av 

ett reglerat yrke, eller någon form för utövandet därav, inbegripet använd-

ningen av yrkestitlar och den yrkesverksamhet som är tillåten med en sådan 

titel, som omfattas av direktiv 2005/36/EG. 

 

2. Om särskilda krav beträffande regleringen av ett visst yrke är fastställda i 

en separat unionsakt som inte ger medlemsstaterna frihet att välja exakt hur 

de särskilda kraven ska införlivas, ska motsvarande bestämmelser i det här 

direktivet inte tillämpas. 

 

Artikel 3 

Definitioner 

 I detta direktiv gäller de definitioner som fastställs i direktiv 2005/36/EG. 

 Dessutom gäller följande definitioner: 

 a) skyddad yrkestitel: en form av reglering av ett yrke där det till följd av 

bestämmelser i lagar och andra författningar direkt eller indirekt krävs 
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innehav av en särskild yrkeskvalifikation för användning av yrkestiteln i en 

eller flera former av yrkesverksamhet, och där missbruk av denna titel är 

förenat med sanktioner. 

 b) förbehållna verksamheter: en form av reglering av ett yrke där tillträdet 

till en eller flera former av yrkesverksamhet till följd av bestämmelser i lagar 

och andra författningar direkt eller indirekt är förbehållet medlemmar av en 

reglerad yrkeskår vilka innehar en särskild yrkeskvalifikation, inbegripet fall 

där verksamheten är delad med andra reglerade yrken. 

 

Artikel 4 

Förhandsbedömning av nya åtgärder och övervakning 

1. Medlemsstaterna ska genomföra en proportionalitetsbedömning i enlighet 

med reglerna i detta direktiv innan de inför nya eller ändrar befintliga be-

stämmelser i lagar och andra författningar som begränsar tillträdet till eller 

utövandet av reglerade yrken. 

 

2. Omfattningen av den bedömning som avses i punkt 1 ska stå i proportion 

till arten av, innehållet i och verkan av bestämmelsen. 

 

3. En bestämmelse som avses i punkt 1 ska åtföljas av en förklaring som är 

tillräckligt utförlig för att göra det möjligt att bedöma om proportionalitets-

principen har följts. 

 

4. Skälen för att anse att en bestämmelse som avses i punkt 1 är motiverad 

och proportionell ska styrkas med kvalitativa och, där så är möjligt och rele-

vant, kvantitativa uppgifter. 

 

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att den bedömning som avses i punkt 1 

utförs på ett objektivt och oberoende sätt. 

 

6. Medlemsstaterna ska övervaka att nya eller ändrade bestämmelser i lagar 

och andra författningar som begränsar tillträdet till eller utövandet av regle-

rade yrken överensstämmer med proportionalitetsprincipen efter antagandet, 

med vederbörligt beaktande av utvecklingen sedan de aktuella bestämmel-

serna antogs. 

 

Artikel 5 

Icke-diskriminering 

 När medlemsstaterna inför nya, eller ändrar befintliga, bestämmelser i la-

gar och andra författningar som begränsar tillträdet till, eller utövandet av, 

reglerade yrken ska de säkerställa att bestämmelserna är varken direkt eller 

indirekt diskriminerande på grundval av nationalitet eller bosättningsort. 

 

Artikel 6 

Motivering med hänvisning till mål av allmänt intresse 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de bestämmelser i lagar och andra för-

fattningar som begränsar tillträdet till eller utövandet av reglerade yrken som 

de avser att införa, och att de ändringar av befintliga bestämmelser som de 

avser att göra, är motiverade av mål av allmänt intresse. 

 

2. Medlemsstaterna ska särskilt beakta om de bestämmelser som avses i 

punkt 1 är objektivt motiverade med hänsyn till allmän ordning, allmän sä-

kerhet eller folkhälsa, eller av tvingande hänsyn till allmänintresset, såsom 

bevarande av den ekonomiska jämvikten i systemet för social trygghet, 

skydd för konsumenter, tjänstemottagare eller arbetstagare, skydd av en god 

rättskipning, säkerställande av rättvisa handelstransaktioner, bekämpning av 

bedrägerier, förhindrande av skatteflykt och skatteundandragande och 
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säkrande av en effektiv skattekontroll, transportsäkerhet, skydd av miljö och 

stadsmiljö, djurhälsa, immateriella rättigheter, skydd och bevarande av det 

nationella historiska och konstnärliga kulturarvet samt socialpolitiska och 

kulturpolitiska mål. 

 

3. Skäl av rent ekonomisk karaktär eller rent administrativa skäl ska inte ut-

göra sådana tvingande hänsyn till allmänintresset som motiverar en begräns-

ning av tillträdet till eller utövandet av reglerade yrken. 

 

Artikel 7 

Proportionalitet 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de bestämmelser i lagar och andra för-

fattningar som begränsar tillträdet till eller utövandet av reglerade yrken som 

de inför, och att de ändringar av befintliga bestämmelser som de gör, är lämp-

liga för att säkerställa att det eftersträvade målet uppnås och inte går utöver 

vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

 

2. I detta syfte ska medlemsstaterna, innan de antar de bestämmelser som 

avses i punkt 1, beakta följande: 

 a) Arten av riskerna för de mål av allmänt intresse som eftersträvas, i syn-

nerhet riskerna för tjänstemottagare, däribland konsumenter, för yrkesutö-

vare eller för tredje man. 

 b) Huruvida befintliga bestämmelser av specifik eller mer allmän karak-

tär, såsom de som återfinns i produktsäkerhetslagar eller konsumentskydds-

lagar, är otillräckliga för att uppnå det eftersträvade målet. 

 c) Huruvida bestämmelsen är lämplig med avseende på dess lämplighet 

för att uppnå det eftersträvade målet och om den faktiskt återspeglar det må-

let på ett konsekvent och systematiskt sätt och därigenom åtgärdar de identi-

fierade riskerna på ett liknande sätt som i jämförbara verksamheter. 

 d) Inverkan på den fria rörligheten för personer och tjänster inom un-

ionen, på konsumenternas valmöjligheter och på kvaliteten på den tjänst som 

tillhandahålls. 

 e) Möjligheten att använda mindre restriktiva medel för att uppnå målet 

av allmänt intresse; när en bestämmelse endast är motiverad av konsument-

skyddet och de identifierade riskerna är begränsade till förhållandet mellan 

yrkesutövaren och konsumenten och därför inte negativt påverkar tredje 

man, ska medlemsstaterna vid tillämpningen av detta led bedöma i synnerhet 

om målet kan uppnås genom mindre restriktiva medel än att verksamheten 

förbehålls yrkesutövare. 

 f) Verkan av nya eller ändrade bestämmelser i kombination med andra 

bestämmelser som begränsar tillträdet till, eller utövandet av, yrket, och sär-

skilt hur de nya eller ändrade bestämmelserna i kombination med andra krav 

bidrar till, och om de är nödvändiga för, uppnåendet av samma mål av all-

mänt intresse. 

 

 Medlemsstaterna ska också beakta följande, där det är relevant för arten 

av och innehållet i den bestämmelse som införs eller ändras: 

 a) Kopplingen mellan den verksamhet som ett yrke omfattar eller som är 

förbehållen det yrket och den yrkeskvalifikation som krävs 

 b) Kopplingen mellan de berörda uppgifternas komplexitet och behovet 

av att de som utför dem innehar bestämda yrkeskvalifikationer, särskilt när 

det gäller nivån, beskaffenheten och längden på den utbildning eller erfaren-

het som krävs. 

 c) Möjligheten att erhålla yrkeskvalifikationen på alternativa sätt. 

 d) Huruvida och varför den verksamhet som är förbehållen vissa yrken 

kan eller inte kan delas med andra yrken. 
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 e) Graden av självständighet vid utövandet av ett reglerat yrke och orga-

nisations- och tillsynsarrangemangens betydelse för att det eftersträvade må-

let ska uppnås, särskilt om den verksamhet som hänför sig till ett reglerat 

yrke utövas under en kvalificerad yrkesutövares överinseende och ansvar. 

 f) Vetenskaplig och teknisk utveckling som i praktiken kan minska eller 

öka informationsasymmetrin mellan yrkesutövare och konsumenter. 

 

3. Vid tillämpningen av punkt 2 första stycket f ska medlemsstaterna bedöma 

verkan av den nya eller ändrade bestämmelsen i kombination med ett eller 

flera krav, med beaktande av att sådan verkan kan vara både positiv och ne-

gativ, och i synnerhet följande: 

 a) Förbehållna verksamheter, skyddad yrkestitel eller någon annan form 

av reglering i den mening som avses i artikel 3.1 a i direktiv 2005/36/EG. 

 b) Skyldighet att genomgå kontinuerlig fortbildning. 

 c) Regler om organiseringen av yrket, yrkesetik och tillsyn. 

 d) Obligatoriskt medlemskap i en yrkesorganisation eller motsvarande or-

gan eller registrerings- eller tillståndsförfaranden, särskilt när dessa krav för-

utsätter innehav av en bestämd yrkeskvalifikation. 

 e) Kvantitativa begränsningar, särskilt krav som begränsar antalet till-

stånd att utöva yrket eller som fastställer ett lägsta eller högsta antal an-

ställda, chefer eller företrädare med bestämda yrkeskvalifikationer. 

 f) Specifika krav på associationsform eller krav som rör ägarförhållanden 

eller ledning av ett företag, i den utsträckning dessa krav direkt hänger sam-

man med utövandet av det reglerade yrket. 

 g) Territoriella begränsningar, inbegripet i fall då yrket i delar av en med-

lemsstats territorium regleras på ett sätt som skiljer sig från hur det regleras 

i andra delar. 

 h) Krav som begränsar möjligheten att utöva ett reglerat yrke gemensamt 

eller i delägarskap, liksom regler om oförenlig verksamhet. 

 i) Krav på försäkringsskydd eller annat personligt eller kollektivt skydd 

rörande yrkesansvar. 

 j) Krav på språkkunskaper, i den mån de är nödvändiga för att utöva yrket. 

 k) Krav på en fast lägsta och/eller högsta taxa. 

 l) Krav avseende marknadsföring. 

 

4. Innan medlemsstaterna inför nya eller ändrar befintliga bestämmelser ska 

de dessutom säkerställa att dessa överensstämmer med principen om att spe-

cifika krav som rör temporärt eller tillfälligt tillhandahållande av tjänster en-

ligt avdelning II i direktiv 2005/36/EG, inklusive följande, ska vara proport-

ionella: 

 a) Automatisk tillfällig registrering eller proformamedlemskap i en yrkes-

organisation eller motsvarande organ, enligt vad som avses i artikel 6 första 

stycket a i direktiv 2005/36/EG. 

 b) En underrättelse som ska göras i förväg, i enlighet med artikel 7.1 i 

direktiv 2005/36/EG, dokument som krävs enligt punkt 2 i den artikeln eller 

något annat likvärdigt krav. 

 c) Betalning av en avgift eller andra kostnader för de administrativa för-

farandena i samband med tillträdet till eller utövandet av reglerade yrken som 

tjänsteleverantören ådrar sig. 

 

 Denna punkt ska inte tillämpas på åtgärder som är avsedda att säkerställa 

efterlevnaden av tillämpliga anställningsvillkor som medlemsstaterna tilläm-

par i enlighet med unionsrätten. 

5.   Om bestämmelser som avses i denna artikel rör reglering av hälso- och 

sjukvårdsyrken och har konsekvenser för patientsäkerheten, ska medlems-

staterna ta hänsyn till målet att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för män-

niskor. 
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Artikel 8 

Information och medverkan av intressenter 

1. Medlemsstaterna ska på lämpligt sätt göra information tillgänglig för med-

borgare, tjänstemottagare och andra relevanta intressenter, inklusive sådana 

som inte är medlemmar av den berörda yrkeskåren, innan de inför nya, eller 

ändrar befintliga, bestämmelser i lagar och andra författningar som begränsar 

tillträdet till, eller utövandet av, reglerade yrken. 

 

2. Medlemsstaterna ska på lämpligt sätt involvera alla berörda parter och ge 

dem möjlighet att lämna synpunkter. Där det är relevant och lämpligt ska 

medlemsstaterna genomföra offentliga samråd i enlighet med sina nationella 

förfaranden. 

 

Artikel 9 

Effektivt rättsmedel 

 Medlemsstaterna ska säkerställa att ett effektivt rättsmedel finns att tillgå 

när det gäller frågor som omfattas av detta direktiv, i enlighet med förfaran-

den som fastställs i nationell rätt. 

 

Artikel 10 

Informationsutbyte mellan medlemsstaterna 

1. För en effektiv tillämpning av detta direktiv ska medlemsstaterna vidta 

nödvändiga åtgärder för att uppmuntra utbyte av information mellan med-

lemsstaterna i frågor som omfattas av detta direktiv och om det särskilda sätt 

på vilket de reglerar ett yrke eller om effekterna av en sådan reglering. Kom-

missionen ska underlätta sådant utbyte av information. 

 

2. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka myndigheter som är 

ansvariga för att lämna och ta emot information vid tillämpningen av punkt 

1. 

 

Artikel 11 

Öppenhet 

1. Skälen till att bestämmelser som bedömts i enlighet med det här direktivet 

anses vara motiverade och proportionella, vilka tillsammans med bestäm-

melserna ska lämnas till kommissionen i enlighet med artikel 59.5 i direktiv 

2005/36/EG, ska registreras av medlemsstaterna i den databas över reglerade 

yrken som avses i artikel 59.1 i direktiv 2005/36/EG och offentliggöras av 

kommissionen. 

 

2. Medlemsstaterna och andra berörda parter får lämna synpunkter till kom-

missionen eller till den medlemsstat som har meddelat bestämmelserna och 

skälen till att dessa anses vara motiverade och proportionella. Kommissionen 

ska ta vederbörlig hänsyn till synpunkterna i sin sammanfattande rapport, 

som tas fram enligt artikel 59.8 i direktiv 2005/36/EG. 

 

Artikel 12 

Översyn 

1. Senast den 18 januari 2024 och vart femte år därefter ska kommissionen 

lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet 

och resultaten av detta direktiv, med uppgifter om bland annat dess tillämp-

ningsområde och dess ändamålsenlighet. 

 

2. Den rapport som avses i punkt 1 ska vid behov åtföljas av lämpliga förslag. 
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Artikel 13 

Införlivande 

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra för-

fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juli 

2020. De ska genast underrätta kommissionen om detta. 

 När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvis-

ning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentlig-

görs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje med-

lemsstat själv utfärda. 

 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala 

bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av 

detta direktiv. 

 

Artikel 14 

Ikraftträdande 

 Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offent-

liggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

 

Artikel 15 

Adressater 

 Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

 Utfärdat i Bryssel den 28 juni 2018. 

 

På Europaparlamentets vägnar 

A. TAJANI 

Ordförande 

 

På rådets vägnar 

L. PAVLOVA 

Ordförande 
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