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Svar på høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anerken-
delse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer 
 
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet har den 8. januar 2020 sendt udkast til lov-
forslag om ændring af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæs-
sige kvalifikationer i høring.  
 
Med lovudkastet lægges der op til implementering af dele af proportionalitetstestdi-
rektivet. Der foreslås ændring til implementering af anerkendelsesdirektivets regler 
om klageadgang i forbindelse med manglende afgørelse om udstedelse af erhverv-
spas og i forbindelse med afgørelser om og udsendelse af advarsler og berigtigelse af 
advarsler. 
 
Tandlægeforeningen har nedenstående bemærkninger til lovudkastet: 
 
Med lovudkastet fastsættes en pligt for alle myndigheder til at foretage en proportio-
nalitetsvurdering af regler, der begrænser adgangen til/udøvelsen af lovregulerede 
erhverv forud for reglernes vedtagelse. Uddannelses- og forskningsministeren be-
myndiges til at kunne fastsætte nærmere regler om indholdet af en sådan proportio-
nalitetsvurdering. 
 
Proportionalitet er et grundlæggende og generelt princip i EU-lovgivningen. Med pro-
portionalitetstestdirektivet fastsættes regler for myndighedernes proportionalitets-
testvurderinger. Formålet er at sikre et velfungerende indre marked, gennemsigtig-
hed og et højt niveau af forbrugerbeskyttelse.  
 
Sundhedsområdet er ikke undtaget fra direktivets anvendelsesområde, men direkti-
vet indeholder en række bestemmelser, navnlig i betragtningerne, der eksplicit aner-
kender sundhedsområdets særlige karakter, og som giver medlemsstaterne en til-
strækkelig skønsmargin til at sikre et højt beskyttelsesniveau af menneskers sund-
hed, når de regulerer sundhedsprofessioner.  
 
Tandlægeforeningen savner, at der i lovudkastet tages stilling til, hvordan man i for-
bindelse med implementeringen agter at sikre, at der i proportionalitetsvurderingen 
tages højde for sundhedsområdets særlige karakter som beskrevet i direktivet, navn-
lig i betragtningerne 19, 24, 28 og 30 samt artikel 6, stk. 2 og artikel 7, stk. 5.  
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Betragtning 19 henviser til TEUF artikel 168, stk. 1, hvorefter der skal sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Unionens 
politikker og aktiviteter.  
 
Betragtning 30 foreskriver, at der ved vurdering af krav til sundhedserhvervene, så 
som aktiviteter forbeholdt erhvervet, titelbeskyttelse, løbende faglig udvikling eller 
regler vedrørende tilrettelæggelsen af erhvervet mv. skal tages behørigt hensyn til 
målet om at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed. Også i be-
tragtning 24 nævnes regulering ved aktiviteter forbeholdt erhvervet og titelbeskyt-
telse nævnes, hvis der er tale om foranstaltninger, som sigter mod at forhindre risiko 
for alvorlig skade mod fx folkesundheden, ligesom betragtning 28 angiver eksempler 
på regulering, der kan være hensigtsmæssige for at nå mål af samfundsmæssig inte-
resse, herunder fx krav om forsat faglig udvikling og ejerskabsregulering.  
 
Betragtning 30 understreger endvidere, at medlemsstater bør tage hensyn til beho-
vet for at sikre tilgængelighed, service af høj kvalitet og en tilstrækkelig og sikker 
forsyning af lægemidler i overensstemmelse med de folkesundhedsmæssige behov i 
den pågældende medlemsstat. 
 
Regulering af sundhedsområdet er som bekendt et nationalt anliggende, og EU-dom-
stolen har gentagne gange bekræftet, at det tilkommer medlemsstaterne at fast-
lægge det beskyttelsesniveau man ønsker af hensyn til folkesundheden og den måde 
hvorpå dette niveau skal nås.  
 
Derfor er det Tandlægeforeningens opfattelse, at medlemsstaterne fortsat kan be-
skytte folkesundheden og samtidig tilfredsstille patienters behov ved at opstille de 
betingelser som medlemsstaterne vurderer passende og nødvendige, herunder også i 
relation til betingelser for udlevering af medicin og udførelse af sundhedsydelser. Ved 
implementering af proportionalitetstestdirektivet bør det sikres, at dette fortsat 
håndhæves.  
 
Tandlægeforeningen opfordrer derfor til, at man i lovforslaget beskriver, hvordan 
man sikrer, at relevante myndigheder ved gennemførelsen af proportionalitetsvurde-
ringer tager hensyn til de særlige hensyn, der gør sig gældende for regulering af 
sundhedsområdet.  
 
 

 


