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BEGRUNDET UDTALELSE 
FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET

Om: Begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd om forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser 
i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav 
vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning 
(EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for 
det indre marked 
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Det tyske Forbundsråd har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det 
ovennævnte forslag til forordning.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.
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BILAG

Parlament af repræsentanter for delstaterne i Forbundsrepublikken Tyskland
FORBUNDSRÅDET

954. møde af 10. marts 2017
Tidende 6/17

AFGØRELSE
fra Forbundsrådet

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 2006/123/EF 
om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger 
og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning 
(EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre 
marked
COM(2016)821 final

Forbundsrådet har på sit 954. møde den 10. marts 2017 i henhold til artikel 12, litra b), i TEU 
vedtaget følgende udtalelse:

1. Forbundsrådet er af den opfattelse, at direktivforslaget i den foreliggende form 
hverken er i overensstemmelse med nærhedsprincippet som omhandlet i artikel 5, stk. 
3, i TEU eller med proportionalitetsprincippet som omhandlet i artikel 5, stk. 4, i TEU. 
Forslaget indeholder en procedure, der medfører, at det alene er Kommissionen, som 
gennemfører forebyggende kontrol af national rets forenelighed med EU-retten. De 
ændringer af den eksisterende meddelelsesprocedure, som foreslås i direktivforslaget, 
er ensbetydende med et betydeligt indgreb i den nationale suverænitet og er yderst 
betænkelige for så vidt angår deres forenelighed med princippet om demokrati.

2. Hidtil har medlemsstaterne kun skullet give meddelelse om nye nationale love og 
bestemmelser, der er omfattet af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre 
marked (tjenesteydelsesdirektivet), i overensstemmelse med dets artikel 15, stk. 7, og 
artikel 39, stk. 5, andet afsnit. Især er den gældende meddelelsesprocedure ikke til 
hinder for, at medlemsstaterne omgående vedtager den pågældende bestemmelse og 
sætter den i kraft. Derimod fremgår det af direktivforslaget, at nationale 
lovgivningsforslag først kan vedtages efter en frist på principielt tre måneder (artikel 
3, stk. 3, og artikel 5, stk. 2, i direktivforslaget). Undtagelser, f.eks. for hastesager, 
lovforslag, der stilles direkte af parlamentsmedlemmer, eller ændringsforslag fra 
parlamentsmedlemmer, mangler i forslaget. Dertil kommer, at medlemsstaterne nu 
inden for rammerne af en foregående kontrol forpligtes til indgående at begrunde 
lovgivningsforslag, for hvilke meddelelsespligten gælder, og fremlægge konkret 
dokumentation for en bestemmelses forholdsmæssighed (artikel 3, stk. 5, i 
direktivforslaget).  Misligholdelse af meddelelsespligten betragtes som en væsentlig 
og alvorlig procedurefejl for så vidt angår dens virkning på enkeltpersoner (artikel 3, 
stk. 4, i direktivforslaget), som medfører, at den pågældende bestemmelse ikke kan 
finde anvendelse.  Hvis Kommissionen ikke anser forslaget for at være foreneligt med 
tjenesteydelsesdirektivet, kan den vedtage en afgørelse (artikel 7 i direktivforslaget), 
hvormed den pålægger den pågældende medlemsstat at afstå fra at vedtage eller at 
ophæve den omhandlede bestemmelse.
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3. Forbundsrådet er af den opfattelse, at forslaget giver anledning til bekymring allerede 
for så vidt angår dets forenelighed med princippet om demokrati, som i henhold til 
artikel 2, stk. 1, i TEU er en af EU’s grundlæggende værdier. I betragtning af det 
foreslåede direktivs store anvendelsesområde vil enhver parlamentarisk aktivitet, som 
har noget med tjenesteydelser at gøre, fremover være underlagt det forbehold, at den 
skal tillades af Kommissionen. Det betyder, at demokratisk legitimerede parlamenter 
med dette direktivforslag skal underlægges Kommissionens – et udøvende organs –
kontrol. Medlemsstaternes lovgivningskompetence inden for tjenesteydelsesområdet 
vil dermed være udhulet.

4. Klagen vedrørende nærhedsprincippet i henhold til artikel 12, litra b), i TEU omfatter 
også spørgsmålet om EU's kompetence – jf. Forbundsrådets udtalelse hhv. af 9. 
november 2007, punkt 5 i Forbundsrådets Tidende 390/07 (afgørelse), af 26. marts 
2010, punkt 2 i Forbundsrådets Tidende 43/10 (afgørelse), og af 16. december 2011, 
punkt 2 i Forbundsrådets Tidende 646/11 (afgørelse). Nærhedsprincippet er princippet 
om, hvem der udøver hvilke kompetencer. Hvis der ikke foreligger en 
unionskompetence, handles der således også i strid med nærhedsprincippet. Derfor 
skal det i forbindelse med kontrol af nærhedsprincippet først undersøges, hvorvidt 
forslaget kan baseres på et retsgrundlag, der er nødvendigt, for at det er EU, der skal 
handle.

5. Det fremgår af direktivforslaget, at det er hjemlet i artikel 53, stk. 1, i forbindelse med 
artikel 62 i TEUF og i artikel 114 i TEUF, der omhandler kompetence vedrørende det 
indre marked. Artikel 53, stk. 1, i TEUF giver imidlertid kun hjemmel til at udstede 
direktiver om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og om ”samordning” af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser. Et forebyggende 
kontrolforbehold for samtlige love og bestemmelser, der vedrører tjenesteydelser, går 
imidlertid videre end rent samordnende aktiviteter i forbindelse med gensidig 
anerkendelse af eksamensbeviser. Lige så lidt kan forslaget hjemles i artikel 114 i 
TEUF: Ifølge EU-Domstolens faste retspraksis giver artikel 114 i TEUF ikke EU-
lovgiveren generel kompetence til at regulere det indre marked. En retsakt, der er 
vedtaget på grundlag af artikel 114 i TEUF, skal derimod reelt bidrage til at fjerne 
eksisterende hindringer for virkeliggørelsen af det indre marked eller afhjælpe 
mærkbare konkurrencefordrejninger (jf. EU-Domstolens dom af 5. oktober 2000, sag 
C-376/98, Forbundsrepublikken Tyskland mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den 
Europæiske Union). Det er i den foreliggende sag ikke blevet godtgjort, og det 
fremgår heller ikke af den, hvilke konkret truende nationale foranstaltninger der kan 
begrunde et så alvorligt indgreb i de nationale lovgiveres lovgivningskompetence. I 
direktivforslaget har man begrænset sig til blot at konstatere, at der er tale om ”at 
forhindre ... en uensartet udvikling af nationale lovgivninger og bidrage til den 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så 
vidt angår de tjenesteydelser, der er omfattet af tjenesteydelsesdirektivet”. Det giver 
artikel 114 i TEUF ikke hjemmel til.

6. Det, at Kommissionen tillægges beføjelse til at træffe afgørelse om, hvorvidt et forslag 
til foranstaltning er foreneligt med tjenesteydelsesdirektivet, er også forbundet med et 
indgreb af væsensforandrende karakter i de europæiske institutioners indbyrdes 
forhold, som er forankret i traktaterne.  TEUF indeholder detaljerede bestemmelser om 
traktatbrudsprocedurer, som konkret og også indirekte muliggør, at EU-Domstolen 
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efterfølgende foretager en ”normkontrol”, som er bindende. Hvad det angår kan 
Kommissionen i medfør af artikel 258 i TEUF indlede en traktatbrudprocedure mod 
en medlemsstat, såfremt denne efter Kommissionens opfattelse ikke har overholdt en 
forpligtelse, der påhviler den i henhold til traktaterne, og i en sådan 
traktatbrudsprocedure er det i sidste ende EU-Domstolen, der træffer afgørelse om, 
hvorvidt EU-retten er overholdt. Grundlæggende ændringer af dette forhold, således 
som det fremgår af direktivforslaget, kræver en traktatændring.

7. Dertil kommer, at forslaget heller ikke er i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet. I medfør af artikel 5, stk. 4, i TEU må indholdet og formen 
af Unionens handling ikke gå videre end nødvendigt for at nå målene i traktaterne. 
Den skal især være nødvendig og forholdsmæssig.

8. Formålet med direktivforslaget er at sikre dels en mere effektiv kontrol med 
medlemsstaternes regulering inden for EU-tjenesteydelsesdirektivets 
anvendelsesområde dels en bedre gennemførelse af direktivet. Der er imidlertid 
allerede indført procedurer til obligatorisk kontrol af national regulering med hensyn 
til, om den er forenelig med EU-retten (traktatbrudsprocedurer). Hvorfor der er et 
behov for at gøre noget på dette område, bliver ikke begrundet af Kommissionen på en 
måde, som er logisk forståelig. Kommissionen redegør heller ikke tilstrækkeligt for, 
hvorfor den eksisterende meddelelsesordning skal skærpes. Robust dokumentation for 
den af Kommissionen påståede manglende effektivitet ved den eksisterende 
meddelelsesprocedure mangler også.

9. Foranstaltningen udgør et betydeligt indgreb i medlemsstaternes suverænitet, eftersom 
den hæmmer de nationale lovgivningsprocedurer og indfører betydelige 
dokumentationsforpligtelser og et forbehold om, at der skal opnås tilladelse fra 
Kommissionen til national lovgivning. Især på denne baggrund anser Forbundsrådet 
denne foranstaltning for at være uforholdsmæssig.

10. Endelig vil de foreslåede ændringer medføre en betydelig forøgelse af den 
administrative byrde på medlemsstatsniveau, uden at de skaber nogen merværdi. At de 
dermed forbundne omkostninger bliver opvejet af besparelser i omkostningerne til 
traktatbrudsprocedurer, er blot en påstand.
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