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Sveriges Farmaceuters remissvar kring ”Proportionalitetsprövning av krav på 

yrkeskvalifikationer” (Dnr UD2020/04337/HI)  

 

Bakgrund  

Vid Europakommissionens utvärdering av direktivet om proportionalitetsprövning 

(2018/958/EU) konstaterades, som nämns i promemorian, att det var stora skillnader 

vad gäller vilka kriterier som satts upp och hur de tillämpades i de olika 

medlemsstaterna.  

 

Sveriges Farmaceuter synpunkter på promemorian 

Vi delar uppfattningen att det är viktigt att de krav som ställs på yrken som berörs av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU (yrkeskvalifikationsdirektivet) är 

proportionerliga, för att ge goda förutsättningar för stor rörlighet för dessa yrken inom 

Europa. 

 

Vi anser att det är viktigt att nya och ändrade krav på yrkeskvalifikationer hanteras på 

ett likartat sätt av alla medlemsstater och att förändringar kommuniceras med alla 

berörda nationella intressenter, t.ex. Sveriges Farmaceuter.  

 

Vi anser att de specifika krav som anges under 5.6 Proportionalitetsprövning är 

väsentliga att ställa för att inte diskriminering ska ske i förhållande till nationalitet eller 

bosättningsort, att endast ställa krav som är motiverade av hänsyn till allmänintresset 

och är lämpliga för att uppnå de eftersträvade målen, dvs inte gå utöver vad som krävs 

för att uppnå målen.  

 

I avsnitt 5.7 anges att direktivets artikel 7.5 inte kräver något genomförande. I artikeln 

anges att Om bestämmelser som avses i denna artikel rör reglering av hälso- och 

sjukvårdsyrken och har konsekvenser för patientsäkerheten, ska medlemsstaterna ta 

hänsyn till målet att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor.” Vidare, att 

alltför strikta yrkeskvalifikationskrav när det gäller sjukvårdsyrken kan leda till att 

tillgången på personal som uppfyller kraven understiger sjukvårdens behov. Och, att 

vid reglering av yrken inom hälso- och sjukvården måste en avvägning göras mellan 

patientsäkerheten och medborgarnas rätt att ha tillgång till hälso- och sjukvård. 

Sveriges Farmaceuter vill i det sammanhanget peka på att sådana överväganden inte får 

leda till att tillämpningar eller förslag till ändringar hanteras annorlunda för vissa yrken, 
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t.ex. apotekare och receptarier. Det är lika viktigt att kommunicera och inhämta 

synpunkter på förslag till ändrade krav från fack- och professionsförbund, i detta fall 

från oss på Sveriges Farmaceuter som företräder drygt 7100 apotekare och receptarier, 

som det är för andra yrken. 
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