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BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET 
NATIONALT PARLAMENT OM 

NÆRHEDSPRINCIPPET

Emne: med begrundet udtalelse fra den tyske Forbundsdag om, hvorvidt forslaget til et 
direktiv fra Europa-Parlamentet og Rådet 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)(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.

Den tyske Forbundsdag har som bilag fremlagt den vedlagte begrundede udtalelse om det 
ovennævnte forslag til et direktiv.

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

Den tyske Forbundsdag

Afgørelse

Den tyske Forbundsdag har i sit 221. møde den 9. marts 2017 på grundlag af 
Bundestagsdrucksache 18/11442 besluttet

a) til orientering gennem forbundsregeringen
– Tryksag 18/11229 nr. A.8 –
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
OM(2016)0821 endelig, Rådets dok. 5278/17
her: Udtalelse iht.protokol nr. 2 til Lissabontraktaten (nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet)

b) til orientering gennem forbundsregeringen
– Tryksag 18/11229 nr. A.9 –
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en proportionalitetstest forud for 
vedtagelse af ny regulering af erhverv
COM(2016)0822 endelig, Rådets dok. 5281/17
Her: Udtalelse iht. protokol nr. 2 til Lissabontraktaten (principper for nærheds- og 
proportionalitetskontrol)

c) til orientering gennem forbundsregeringen
– Tryksag 18/11229 nr. A.10 –
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om de retlige og operationelle rammer for 
det europæiske e-tjenesteydelseskort indført ved forordning ... [ESC Regulation]
COM(2016)0823 endelig, Rådets dok. 5283/17
Her: Udtalelse iht. protokol nr. 2 til Lissabontraktaten (principper for nærheds- og 
proportionalitetskontrol)

d) til orientering gennem forbundsregeringen
– Tryksag 18/11229 nr. A.11 –
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et europæisk e-
tjenesteydelseskort og dertil knyttede administrative faciliteter
COM(2016)0824 endelig, Rådets dok. 5284/17
Her: Udtalelse iht. protokol nr. 2 til Lissabontraktaten (principper for nærheds- og 
proportionalitetskontrol)

under henvisning til meddelelsen i tryksag 18/11229 A.8, A.9, A.10, A.11 godkendes følgende 
beslutning i henhold til protokol nr. 2 til Lissabontraktaten i forbindelse med § 11 af loven om 
ansvarlighed inden for integration:
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Til gennemførelsen af strategien for det indre marked har EU-Kommissionen fremlagt en 
såkaldt pakke af tjenesteydelser. Til dette hører et forslag til et direktiv om en 
meddelelsesprocedure (COM(2016)0821 endelig; Rådets dok. 5278/17) et direktiv om en 
proportionalitetskontrol (COM(2016)0822 endelig; Rådets dok. 5281/17) samt en 
bekendtgørelse og et direktiv om det europæiske e-tjenesteydelseskort 
(COM(2016)0823 endelig; Rådets dok. 5283/17 eller COM(2016)0824 endelig; Rådets dok. 
nr. 5284/17).

Direktivforslaget om en meddelelsesprocedure indeholder bestemmelser om meddelelsen til 
medlemsstaterne under anvendelsesområdet for direktiv 2006/123/EF vedrørende 
tjenesteydelser på det indre marked (tjenesteydelsesdirektiv). Proceduren anvendes, når 
forbund, delstater, kommuner eller selvstyrende organer (kamre) indfører nye forskrifter inden 
for tjenesteydelsesdirektivets anvendelsesområde eller ændrer eksisterende forskrifter. 
Forslaget indbefatter en meddelelsespligt før afslutning på den nationale lovgivningsprocedure. 
Hvis allerede meddelte foranstaltninger ændres i løbet af lovgivningsproceduren, skal disse 
meddeles igen. Det forudsættes, at medlemsstaterne vha. "konkrete bilag "påviser, at der ikke 
er mindre indgribende midler til rådighed. Så snart EU-Kommissionen har meddelt, at den har 
modtaget alle påkrævede bilag til orientering, skal der indledes en konsultationsfase af tre 
måneders varighed. Nationale reguleringsudkast kan først udstedes efter udløb af denne frist. I 
løbet af fristen på tre måneder skal EU-Kommissionen og de andre medlemsstater have to 
måneder til at kommentere på de meddelte forskrifter. Derpå kan den meddelende medlemsstat 
svare på de fremsatte kommentarer inden for en måned. Hvis EU-Kommissionen har 
betænkeligheder med hensyn til forskriftens forenelighed med EU-
tjenesteydelsesdirektiv 2006/123/EF, kan den give den meddelende medlemsstat en advarsel 
på forhånd, som medfører, at medlemsstaten ikke må udstede forskriften i yderligere tre 
måneder. Hvis EU-Kommissionen slutteligt mener, at udkastet i forlængelse af denne tidsfrist 
ikke er foreneligt med EU-tjenesteydelsesdirektiv 2006/123/EF, må den offentliggøre en 
afgørelse i henhold til direktivforslagets artikel 7, hvormed medlemsstaten meddeles, at den 
pågældende regulering ikke må udstedes eller ophæves. Hvis medlemsstaterne vil klage over 
en sådan beslutning, skal de følge EU-Domstolens klageproces, før de kan udøve deres 
lovgivningsret.

Forslaget til et direktiv for proportionalitetskontrol omfatter obligatorisk gennemførelse af en 
sådan kontrol, før adgangen til lovregulerede erhverv eller deres udøvelse indskrænkes, eller 
eksisterende forskrifter ændres som følge af nye medlemsstatslige forskrifter. Direktivforslaget 
indeholder detaljerede kriterier, hvorigennem overholdelsen af proportionaliteten altid skal 
forklares uafhængigt af enkeltstående tilfælde. De ansvarlige nationale instanser for 
udstedelsen af forskrifterne skal fremlægge kvalitative og – hvor muligt – kvantitative beviser 
for de planlagte reguleringers proportionalitet.

Med forslag til et direktiv og en forordning skal der indføres et nyt instrument, det europæiske 
e-tjenesteydelseskort. Dette skal medlemsstaterne acceptere som bevis på, at kortets indehaver 
er etableret i sit hjemlands område og i dette område er berettiget til at levere de 
tjenesteydelser, som kortet angiver. Tjenesteydelseskortet skal derefter gælde for udvalgte 
virksomhedstjenesteydelser (bl.a. arkitekter, ingeniører, revisorer, skatterådgivere), 
byggesektoren (herunder enkelte håndværk) samt for øvrige brancher, som ikke er underkastet 
særlige regler i Tyskland (f.eks. rejsebureauer). Til gennemførelsen skal der i medlemsstaterne 
enten anvendes eller oprettes en koordinerende myndighed. Ansøgningen om tildeling af et 
tjenesteydelseskort skal indgives til den koordinerende myndighed i oprindelseslandet. Denne 
behandler ansøgningen (f.eks. fuldstændigheden, dokumenternes ægthed) og videresender 
disse til det koordinerende organ i værtslandet. Det koordinerende organ i værtslandet 
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behandler ansøgningen. For den midlertidige levering af tjenesteydelser tildeles 
tjenesteydelseskortet af oprindelseslandets koordinerende organ, hvis ikke værtslandet gør 
indsigelser imod dette inden for 4 uger efter indlevering af ansøgning. I tilfælde af en 
ansøgning om permanent virksomhed har værtslandet 6 uger til at fastslå, hvilke tilladelses- og 
tilmeldingsregler der i givet fald skal gælde, og til at afkræve ansøgeren fremvisning af den 
pågældende dokumentation. Værtslandet skal derved tage hensyn til krav, som ansøgeren 
allerede opfylder i sit oprindelsesland, og som svarer til nationale godkendelses- og 
indberettigelsesreguleringer. Efter modtagelse af dokumentation har værtslandet én uge til at 
kontrollere dokumenterne. Hvis værtslandet ikke reagerer inden for de nævnte frister, gælder 
tjenesteydelseskortet som tildelt i henhold til ansøgningen (automatisk godkendelse). En 
efterfølgende inddragelse af det tildelte tjenesteydelseskort med ubestemt løbetid på grund af 
omstændigheder, der allerede kunne være blevet efterprøvet på ansøgningstidspunktet, er ikke 
mulig. Der må ikke stilles yderligere krav (f.eks. forudgående tilladelser eller tilmeldinger) til 
en indehaver af et tildelt tjenesteydelseskort. Tjenesteydelsesleverandørens anvendelse af 
kortet skal være frivillig. Det gælder for hele værtslandets område.

Tjenesteydelsespakken er en foranstaltning, hvormed EU-Kommissionen vil gennemføre sin 
strategi for det indre marked (COM(2015)0550 endelig; Rådets dok. nr. 13370/15). Den tyske 
Forbundsdag har i sin udtalelse om strategien for det indre marked 
(Bundestagsdrucksache 18/8867) i princippet bifaldet EU-Kommissionens mål om at gøre det 
indre marked mere vidtgående, men har samtidigt opfordret EU-Kommissionen til følgende:

– lade EU-Kommissionens bekendtgjorte hjælp til gennemførelsen af forskrifter for det indre 
marked i national lovgivning være frivillig;

– ved reformen af meddelelsesproceduren inden for rammerne af tjenesteydelsesdirektivet nøje 
begrunde indførelsen af en standstill-periode i underretningsproceduren og sammen med 
medlemsstaterne udvikle dens anvendelsesområde. Desuden må lovgivningsprocessen ikke 
forsinkes uforholdsmæssigt og ikke føre til mere bureaukrati.

– udforme tjenesteydelsespasset, så det fører til afvikling af bureaukratiske formaliteter ved 
grænseoverskridende beskæftigelse. Tjenesteydelsespasset må derimod ikke føre til mere 
bureaukrati eller føre til, at modtagerstaten ikke kan stille velbegrundede krav til 
tjenesteyderen.

Den tyske Forbundsdag har efterfølgende kontrolleret foreneligheden mellem tiltagene i 
tjenesteydelsespakken og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Den øvrige 
indholdsmæssige kontrol af forslagene er derimod endnu ikke afsluttet. Dermed er det specielt 
tvivlsomt, om pligten til etableringen af en national koordineringsmyndighed i sammenhæng 
med det foreslåede tjenesteydelseskort er foreneligt med det føderale system i Tyskland og den 
forfatningsmæssige specificerede ansvarsfordeling i Tyskland. For håndhævelsen af love og 
tildelingen af tilladelser hører i princippet til delstaternes kompetenceområde.

Om foreneligheden mellem de fremsatte forslag inden for rammerne af tjenesteydelsespakken 
med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet konstaterer den tyske Forbundsdag:

I. EU-Kommissionens forslag til et direktiv om meddelelsesproceduren strider mod 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 i 
Lissabontraktaten. I henhold til denne bestemmelse kan de nationale parlamenter i en 
begrundet udtalelse fremlægge, hvorfor udkastet til en lovgivningsmæssig retsakt efter deres 
mening ikke er foreneligt med nærhedsprincippet. Den tyske Forbundsdag opfatter 
målestokken for kontrollen, der for så vidt den skal anvendes, således: Den indeholder valget 
af retsgrundlaget, overholdelsen af nærhedsprincippet i snæver forstand i henhold til artikel 5, 
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stk. 3 TEU samt af proportionalitetsprincippet i henhold til artikel 5, stk. 4 TEU (jf. 
Bundestagsdrucksachen 17/3239; 17/8000; 17/11882).

1. Forslaget kan ikke støttes på et retsgrundlag, som er forankret i EU-traktaterne.

a. Den af EU-Kommissionen anførte artikel 53, stk. 1 i TEUF muliggør udstedelsen af 
direktiver til gensidig anerkendelse af attester og kvalifikationsbeviser samt til „koordinering“ 
af medlemsstaters forskrifter. Et præventivt kontrolforbehold af samtlige 
tjenesteydelsesrelaterede ordninger rækker dog langt ud over en rent koordinerende aktivitet i 
forbindelse med den gensidige anerkendelse af attester.

b. Den ligeledes af EU-Kommissionen fremhævede artikel 114 i TEUF formåede heller ikke at 
anerkende direktivforslaget. I henhold til EU-Domstolens faste retspraksis tildeler artikel 114 i 
TEUF ikke unionslovgiveren nogen generelle kompetencer til regulering af det indre marked. 
En på grundlag af artikel 114 i TEUF udstedt retsakt skal tværtimod faktisk medvirke til 
fjernelse af eksisterende hindringer ved gennemførelsen af det indre marked eller til at fjerne 
mærkbare konkurrenceforvridninger (jf. EU-Domstolen, dom fra 5. oktober 2000, Rs. C-
376/98). Det foreliggende forslag begrænser sig til den påstand, at en „uensartet udvikling af 
nationale lovgivninger forhindres og en tilnærmelse af nationale love og administrative 
bestemmelser fremmes med henblik på de tjenesteydelser, der er indbefattet i 
tjenesteydelsesdirektivet“. Forslaget indeholder ikke et bevis for denne påstand.

c. Derudover er der tvivl om foreneligheden af direktivforslaget med princippet om demokrati, 
som i henhold til artikel 2, stk. 1 i TEU hører til de grundlæggende værdier i Den Europæiske 
Union. I forbindelse med direktivets brede anvendelsesområde vil enhver parlamentarisk 
aktivitet, der har at gøre med tjenesteydelser, fremover være under forbehold af EU-
Kommissionens godkendelse. Dette betyder, at i henhold til direktivforslaget bliver 
parlamenter med demokratisk legitimitet stillet under EU-Kommissionens – et udøvende organ 
- kontrol.

d. Endelig vender direktivforslaget det regulerede forhold om mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne i EU-traktaterne. Ifølge EU-traktaterne kan EU-Kommissionen, når den 
antager en medlemsstats traktatbrud, henvende sig til EU-Domstolen efter afslutning af en 
forudgående procedure. Det fremgår af direktivforslaget, at medlemsstaterne skal omstøde en 
negativ beslutning fra EU-Kommissionen via EU-Domstolens klageproces, før de kan udøve 
deres lovgivningsret. Grundlæggende ændringer af dette forhold, som det fremgår af 
direktivforslaget, ville kræve en traktatændring.

2. Der hersker udpræget tvivl om direktivforslagets proportionalitet. I henhold til artikel 5, stk. 
4, i EU-traktaten går indholdet og formen af Unionens handling i medfør af 
proportionalitetsprincippet indholdsmæssigt og formelt ikke videre end nødvendigt for at nå 
målene i traktaterne. Til dette skal et udkast til en lovgivningsmæssig retsakt være egnet, 
nødvendig og rimelig.

a. Imod nødvendigheden af forslaget taler, at der allerede eksisterer procedurer til kontrol af 
national lovgivning om forenelighed med EU-Retten (traktatbrudsprocedure og EU-Pilot). EU-
Kommissionen begrunder ikke klart, hvorfor disse procedurer ikke er tilstrækkelige. Det bliver 
heller ikke tilstrækkeligt forklaret, hvorfor den eksisterende meddelelsesprocedure skal 
skærpes og ændres til en – uberettiget – godkendelsesprocedure.

b. Herudover hersker der tvivl om direktivforslagets proportionalitet, fordi der ikke er blevet 
tænkt på undtagelser. Det bliver dermed umuligt for den lovgivende myndighed at reagere 
omgående i presserende tilfælde på misforståelser i tjenesteydelsesområdet. Det har en særlig 
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alvorlig virkning, når lovgivningen på grund af et forestående valgperiodeskift bliver så 
forsinket som følge af meddelelsesproceduren, at det ikke længere er muligt at opnå en 
afgørelse før udløb af valgperioden, og lovgivningsprocessen henfalder i diskontinuitet.

II. EU-Kommissionens forslag til et direktiv om kontrol af proportionaliteten krænker efter den 
tyske Forbundsdags mening principperne for nærhed og proportionalitet i henhold til artikel 6 i 
Protokol nr. 2 i Lissabontraktaten.

1. Forslaget kan ikke støttes på et retsgrundlag, som er forankret i EU-traktaterne.

På området for reglementerede erhverv fremgår den Europæiske Unions lovgivende 
myndighed af beføjelserne til at udstede direktiver om den gensidige anerkendelse af diplomer, 
eksamensbeviser eller andre kvalifikationsbeviser samt i koordineringen af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser. I mellemtiden er der på fællesskabsplan blevet 
konsolideret tilsvarende regler i direktivet 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, hvilket blev revideret med direktivet 2013/55/EU. Spørgsmålet om 
erhvervsmæssige bestemmelser er tilmed tæt forbundet med uddannelsespolitiske overvejelser. 
På området for uddannelsespolitik eksisterer der i henhold til artikel 165, stk. 4 i TEUF et 
forbud mod harmonisering. Derfor har EU-domstolen i sin gældende retspraksis for 
fællesskabsrettens frie bevægelighed af personer ikke stillet spørgsmål ved medlemsstaternes 
beføjelser til regulering af erhverv. I stedet blev det forlangt, at erhvervskvalifikationer, der er 
erhvervet i det europæiske udland, skal kontrolleres for ækvivalens med de nationalt krævede 
erhvervskvalifikationer.

Krav til nationale afgørelser om reguleringen af erhverv, der går ud over de generelle 
proportionalitetskriterier, der kan afledes af primærretten, for egnethed, behov og 
tilstrækkelighed, er derfor ikke dækket af den begrænsede opgavetildeling på fællesskabsplan. 
På den baggrund er der tvivl om, hvorvidt der er et tilstrækkeligt kompetencegrundlag for 
direktivet.

2. Forslaget er ikke foreneligt med proportionalitetsprincippet.

EU-Kommissionen har ikke angivet, hvorfor der på baggrund af de allerede anerkendte 
kontrolkriterier kræves yderligere obligatoriske kriterier for kontrol af proportionalitet. 
Proportionalitetskontrollen er allerede blevet foreskrevet i artikel 59, stk. 3 i direktivet om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (direktiv 2005/36/EF, revideret ved 
direktiv 2013/55/EU). Disse kriterier svarer til de kriterier, der er udviklet af EU-domstolen, ud 
fra hvilke proportionaliteten af erhvervsregler kan bedømmes.

Desuden er det den tyske Forbundsdags mening, at også andre foranstaltninger, der griber 
mindre ind i medlemsstaternes rettigheder end et direktiv, skal tages i betragtning. Dertil hører 
særligt en anbefaling til medlemsstaterne om at gennemføre en proportionalitetskontrol.

Endelig står det tilstræbte formål med direktivforslaget ikke i passende forhold til den dermed 
forbundne øgede bureaukratiske belastning og indskrænkningen af den nationale lovgivers frie 
beslutningsret. Alene i artikel 6, stk. 2 i direktivudkastet foreslås 11 kontrolkriterier, der 
udvides med yderligere 10 i artikel 6, stk. 4. Det store antal kontrolkriterier burde i praksis føre 
til en mere skematisk afvikling hos den pågældende lovgiver, der dog snarere forhindrer end 
befordrer en indholdsmæssig håndtering af reguleringernes proportionalitet.

III. Direktivet og forordningen for europæiske e-tjenesteydelseskort giver anledning til 
spørgsmål angående foreneligheden med proportionalitetsprincippet.
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Med henblik på overholdelse af proportionalitetsprincippet må der stilles spørgsmål om, 
hvorvidt de foreslåede koordinerende myndigheder i oprindelseslandet og i værtslandet er 
passende. Her bør det efterprøves, om en sådan myndighed er i modstrid med begrebet 
("kvikskranker") i tjenesteydelsesdirektivet for ét enkelt håndteringssted og ikke fører til 
påkrævede dobbeltstrukturer. Også selv om konceptet om en samlet kontaktinstans 
("kvikskranker") ikke kan omsættes optimalt, virker det dog hensigtsmæssigt, at værtslandets 
myndigheder er ansvarlige for udstedelsen af tilladelser. Deres administrationer kan i vid 
udstrækning oplyse om eksisterende krav og afvikle administrationsprocesserne effektivt.

Herudover fører bestemmelserne faktisk til en indføring af princippet for oprindelseslandet i 
den i øjeblikket planlagte form. For på grund af meget korte kontrolfrister hos værtslandene og 
en automatisk tilladelse ved manglende overholdelse af disse frister, så udstedes 
tjenesteydelseskortet faktisk uden egentlig kontrol af værtslandet med den konsekvens, at 
nationale krav til bl.a. sociale standarder bliver udhulet og omgået. Denne reelle omgåelse af 
nationale krav, der er dækket under gældende EU-lov, stiller ligeledes spørgsmål ved 
tilstrækkeligheden og dermed proportionaliteten.

Desuden er det efter den tyske Forbundsdags mening ikke endegyldigt afklaret, i hvilket 
forhold det planlagte tjenesteydelseskort står i forhold til det med direktiv 2013/55/EU indførte 
europæiske erhvervspas (artikel 4a – 4e i kvalifikationsdirektivet). Også her skal 
dobbeltstrukturer undgås.

IV. Den tyske Forbundsdag forbeholder sig retten til at udtale sig om yderligere aspekter ved 
tjenesteydelsespakken i en særskilt udtalelse.

V. Den tyske Forbundsdag beder sine formænd om at underrette EU-Kommissionen, Europa-
Parlamentet og EU-Rådet og derudover parlamenterne i medlemsstaterne om denne 
beslutning.
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