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Till: Utrikesdepartementet 
Enheten för internationell handelspolitik och den inre marknaden (UD HI) 
Dnr UD2020/04338/HI 
 

Stockholm 2020-05-27 
 
 

Apotekarsocietetens remissvar kring ”Dröjsmålstalan vid erkännande av 
yrkeskvalifikationer.” (Dnr UD2020/04338/HI) 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5 200 medlemmar och vars stadgar godkänts av 
regeringen. Föreningens syfte är att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. 
Medlemmarna återfinns inom hela läkemedelskedjan från tidig forskning, utveckling, kvalitet, 
tillverkning och användning och representerar olika professioner i denna kedja. För att uppnå en bra 
utveckling och användning av läkemedel främjar Apotekarsocieteten kunskaps- och 
kompetensutveckling inom läkemedelsområdet.  
Mot bakgrund av detta lämnar vi följande remissvar. 
 

Bakgrund 
De nya bestämmelser som föreslås gäller tre frågor; utfärdande av europeiskt yrkeskort för 
yrkesutövning i ett annat land; överföring av ansökan om europeiskt yrkeskort till en annan stat; beslut 
om erkännande av yrkeskvalifikationer.  
Förslaget innebär att en sökande ska kunna väcka dröjsmålstalan i domstol om ett beslut inte har 
fattats inom den tidsfrist som stipuleras. 
Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer gäller en uppföljning av genomförandet av 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt direktiv 2013/55/EU.  
Remissen avser förslag till nya bestämmelser för att genomföra direktivets krav på dröjsmålstalan. 
Vid erkännande av yrkeskvalifikationer enligt artikel 51 ska myndigheten fatta beslut inom tre 
månader. Fristen kan dock under vissa förutsättningar förlängas med en månad. Tidsfristen börjar löpa 
när en fullständig ansökan inkommer. 

Ställningstagande 
Apotekarsocieteten delar de förslag som framförs i promemorian Dröjsmålstalan vid erkännande av 
yrkeskvalifikationer. 
 
Vänliga hälsningar  
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