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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

Ärende: Motiverat yttrande från det tyska förbundsrådet över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 
2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett 
anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om 
ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om 
administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden
COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Det tyska förbundsrådet har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till ovannämnda 
direktiv.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för att 
subsidiaritetsprincipen respekteras.
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BILAGA

Parlamentet för förbundsländernas företrädare i Förbundsrepubliken Tyskland
FÖRBUNDSRÅDET

954:e sammanträdet den 10.3.2017
Trycksak 6/17

RESOLUTIONEN
från förbundsrådet

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 
2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett 
anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av 
direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom 
informationssystemet för den inre marknaden
COM(2016)0821

Vid sitt 954:e sammanträde den 10 mars 2017 antog förbundsrådet följande yttrande i enlighet 
med artikel 12 b i EU-fördraget:

1. Förbundsrådet anser att förslaget till direktiv i sin nuvarande form inte motsvarar 
subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5.3 i EU-fördraget och proportionalitetsprincipen 
enligt artikel 5.4 i EU-fördraget. Det innehåller ett förfarande som leder till en 
förebyggande kontroll av huruvida nationell rätt är förenlig med EU-lagstiftningen 
som utförs endast av kommissionen. De ändringar av det befintliga 
anmälningsförfarandet som planeras i förslaget till direktiv innebär ett avsevärt 
ingrepp i den nationella suveräniteten och är ytterst tveksamma avseende 
förenligheten med demokratiprincipen.

2. Hittills har medlemsstaterna behövt anmäla nya föreskrifter inom området för EU:s 
tjänstedirektiv 2006/123/EG (tjänstedirektivet) endast enligt artiklarna 15.7 och 39.5 
andra stycket. I synnerhet hindrar det befintliga anmälningsförfarandet inte 
medlemsstater från att omedelbart anta den berörda föreskriften och ta den i bruk. 
Enligt förslaget till direktiv ska emellertid nationella förslag till förordningar kunna 
antas först efter en period på tre månader (artiklarna 3.3 och 5.2 i förslaget till 
direktiv). Undantag, exempelvis för brådskande fall, lagförslag med parlamentarisk 
majoritet eller ändringsförslag från ledamöterna, saknas. Medlemsstaterna måste 
hädanefter uttömmande motivera de förslag till förordningar som ska anmälas inom 
ramen för en förhandskontroll och framlägga konkreta belägg för att förordningen är 
proportionerlig (artikel 3.5 i förslaget till direktiv). Överträdelser mot 
anmälningsplikten utgör ett väsentligt och för den enskilde allvarligt förfarandefel 
(artikel 3.4 i förslaget till direktiv), som leder till att den berörda förordningen blir 
obrukbar. Om kommissionen anser att förslaget inte är förenligt med tjänstedirektivet 
får den anta ett beslut (artikel 7 i förslaget till direktiv) om att begära att 
medlemsstaten ska avstå från att anta eller upphäva den berörda förordningen.

3. Förbundsrådet anser att förslaget ger upphov till betänkligheter redan avseende 
förenligheten med demokratiprincipen, som enligt artikel 2.1 i EU-fördraget hör till 
EU:s grundläggande värderingar. Med tanke på det föreslagna direktivets breda 
tillämpningsområde kommer i framtiden all parlamentarisk verksamhet med koppling 
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till tjänster att behöva godkännas av kommissionen. Förslaget till direktiv innebär 
alltså att demokratiskt valda parlament ska underställas kommissionens – ett 
verkställande organs – kontroll. Medlemsstaternas lagstiftande makt inom 
tjänsteområdet skulle urholkas.

4. Invändning om åsidosättande av subsidiaritetsprincipen enligt artikel 12 b i EU-
fördraget omfattar även frågan om EU:s behörighet, se yttrandena från förbundsrådet 
av den 9 november 2007 (förbundsrådets trycksak 390/07 (beslut), punkt 5), 
den 26 mars 2010 (förbundsrådets trycksak 43/10 (beslut), punkt 2) och den 
16 december 2011 (förbundsrådets trycksak 646/11 (beslut), punkt 2). 
Subsidiaritetsprincipen är en princip för utövande av behörighet. Om unionen inte har 
någon behörighet föreligger också ett brott mot subsidiaritetsprincipen. Inom ramen 
för övervakning av subsidiaritetsprincipen måste man därför kontrollera huruvida 
förslaget vilar på den rättsliga grund som krävs för EU-åtgärder.

5. I enlighet med förslaget till direktiv bygger detta på artikel 53.1 i kombination med 
artikel 62 i EUF-fördraget samt på behörigheten på den inre marknaden i artikel 114 i 
EUF-fördraget. Artikel 53.1 i EUF-fördraget möjliggör dock endast utfärdande av 
direktiv för ömsesidigt erkännande av intyg samt för ”samordning” av 
medlemsstaternas föreskrifter. Ett förebyggande granskningsförbehåll för samtliga 
tjänsterelaterade förordningar överskrider tydligt en rent samordnande verksamhet i 
samband med ömsesidigt erkännande av intyg. I lika liten utsträckning går förslaget att 
bygga på artikel 114 i EUF-fördraget: Enligt fast rättspraxis från Europeiska unionens 
domstol ger artikel 114 i EUF-fördraget inte unionslagstiftaren någon generell 
befogenhet att reglera den inre marknaden. En rättsakt som har antagits enligt 
artikel 114 i EUF-fördraget måste i mycket högre utsträckning bidra till att åtgärda 
befintliga hinder i förverkligandet av den inre marknaden eller åtgärda märkbart 
snedvriden konkurrens (jämför Europeiska unionens domstol, dom av den 5 oktober 
2000, mål C-376/98, Förbundsrepubliken Tyskland mot Europaparlamentet och 
Europeiska unionens råd). För närvarande har det inte tydliggjorts vilka konkret 
överhängande åtgärder i medlemsstaterna som rättfärdigar ett sådant graverande 
ingrepp i den nationella lagstiftarens lagstiftningsbehörighet. Förslaget begränsar sig 
till det enkla konstaterandet att ”anmälningsförfarandet ska förhindra att hinder för den 
inre marknadens funktion införs till följd av att nationella lagar utvecklas åt olika håll, 
och ska bidra till en tillnärmning av nationella lagar och andra författningar vad gäller 
tjänster som omfattas av tjänstedirektivet”. Denna befogenhet ges inte i artikel 114 i 
EUF-fördraget.

6. Att ge kommissionen rätten att besluta om ett åtgärdsförslags förenlighet med 
tjänstedirektivet är dessutom något som väsentligen förändrar de europeiska 
institutionernas fördragsenliga förhållande till varandra. EUF-fördraget innehåller 
detaljerade bestämmelser om överträdelseförfaranden som följaktligen och endast 
tillfälligt möjliggör en obligatorisk ”normkontroll” i efterhand av Europeiska unionens 
domstol. Om kommissionen anser att en medlemsstat inte har uppfyllt en förpliktelse i 
fördragen kan den i enlighet med artikel 258 i EUF-fördraget inleda ett 
överträdelseförfarande gentemot medlemsstaten, där slutligen Europeiska unionens 
domstol beslutar om efterlevnad av EU-lagstiftningen. Grundläggande ändringar av 
detta förhållande, som de som tas upp i förslaget till direktiv, kräver en 
fördragsändring.
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7. Förslaget är inte heller förenligt med proportionalitetsprincipen. I artikel 5.4 i EU-
fördraget anges att unionens åtgärder till innehåll och form inte ska gå utöver vad som 
är nödvändigt för att nå målen i fördragen. I synnerhet ska de vara nödvändiga och 
rimliga.

8. Målet med förslaget till direktiv är en effektivare kontroll av medlemsstaternas 
lagstiftning inom EU-tjänstedirektivets område och bättre tillämpning av direktivet. 
Emellertid finns det redan förfaranden för obligatorisk kontroll av nationell 
lagstiftnings förenlighet med EU-lagstiftningen (överträdelseförfarande). 
Kommissionen motiverar inte på ett begripligt sätt varför ett behov av åtgärder 
föreligger. Inte heller förklarar kommissionen i tillräcklig utsträckning varför det 
befintliga anmälningsförfarandet ska skärpas. Kommissionen har inte framlagt några 
hållbara bevis för den påstådda ineffektiviteten hos det befintliga 
anmälningsförfarandet.

9. Åtgärden utgör ett ingrepp i medlemsstaternas suveränitet genom att det nationella 
lagstiftningsförfarandet hämmas, genom att avsevärda beviskrav införs och genom att 
kommissionen ges rätt att godkänna nationella förordningar. I synnerhet mot bakgrund 
av ovanstående anser förbundsrådet att den är oskälig.

10. Avslutningsvis kommer de föreslagna ändringarna att leda till en mycket större 
administrativ börda för medlemsstaterna, utan att det ger något mervärde. Att 
kostnaderna för detta skulle kompenseras av att kostnaderna för 
överträdelseförfaranden minskar är endast ett påstående.
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