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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

Ärende: Motiverat yttrande från den tyska förbundsdagen 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)(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.

Den tyska förbundsdagen 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

Den tyska förbundsdagen

Beslut

Vid sitt 221:e sammanträde den 9 mars 2017 har den tyska förbundsdagen på grundval av 
förbundsdagens trycksak 18/11442 beslutat att,

a) avseende informationen från förbundsregeringen
– trycksak 18/11229 nr A.8 –
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 , rådsdokument 5278/17
här: yttrande enligt protokoll nr 2 till Lissabonfördraget (om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna)

b) avseende informationen från förbundsregeringen
– trycksak 18/11229 nr A.9 –
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före 
antagandet av ny reglering av yrken
COM(2016)0822, rådsdokument 5281/17
Här: yttrande enligt protokoll nr 2 till Lissabonfördraget (om tillämpning av subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna)

c) avseende informationen från förbundsregeringen
– trycksak 18/11229 nr A.10 –
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om den rättsliga och operativa ramen för 
det europeiska elektroniska tjänstekort som införs genom förordning … 
[tjänstekortsförordningen]
COM(2016)0823, rådsdokument 5283/17
Här: yttrande enligt protokoll nr 2 till Lissabonfördraget (om tillämpning av subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna)

d) avseende informationen från förbundsregeringen
– trycksak 18/11229 nr A.11 –
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt 
elektroniskt tjänstekort och därmed sammanhängande administrativa verktyg
COM(2016)0824, rådsdokument 5284/17
Här: yttrande enligt protokoll nr 2 till Lissabonfördraget (om tillämpning av subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna)

med beaktande av informationen i trycksak 18/11229 A.8, A.9, A.10, A.11 utfärda följande 
resolution i enlighet med protokoll nr 2 till Lissabonfördraget tillsammans med § 11 i lagen om 
integrationsansvar:
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I syfte att genomföra strategin för den inre marknaden har kommissionen presenterat ett så 
kallat tjänstepaket. Dit hör ett förslag till ett direktiv om ett anmälningsförfarande 
(COM(2016)0821, rådsdokument 5278/17), ett direktiv om proportionalitetsprövning 
(COM(2016)0822, rådsdokument 5281/17) samt en förordning och ett direktiv om det 
europeiska elektroniska tjänstekortet (COM(2016)0823, rådsdokument 5283/17 resp. 
COM(2016)0824, rådsdokument 5284/17).

Förslaget till direktiv om ett anmälningsförfarande innehåller bestämmelser om anmälan för 
medlemsstaterna inom tillämpningsområdet för direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre 
marknaden (tjänstedirektivet). Förfarandet skulle tillämpas när staten, förbundsländer, 
kommuner eller självreglerande organ (kammare) inför nya föreskrifter eller ändrar befintliga 
föreskrifter inom tjänstedirektivets tillämpningsområde. I förslaget föreskrivs en 
anmälningsplikt innan det nationella lagstiftningsförfarandet har avslutats. Om en redan 
anmäld åtgärd ändras under lagstiftningsförfarandet måste den anmälas igen. Avsikten är att 
medlemsstaterna med hjälp av ”närmare uppgifter” ska bevisa att mindre restriktiva åtgärder 
inte finns. Så snart som kommissionen har meddelat att alla handlingar som krävs för anmälan 
har mottagits ska en tre månader lång konsultationsfas inledas. Först när denna frist har löpt ut 
kan nationella förslag till förordningar antas. Inom denna tre månader långa period ska 
kommissionen och de andra medlemsstaterna ha två månader på sig att kommentera de 
anmälda föreskrifterna. Den anmälande medlemsstaten har sedan en månad på sig att yttra sig 
om de framförda synpunkterna. Om kommissionen har betänkligheter kring föreskriftens 
överensstämmelse med EU:s tjänstedirektiv 2006/123/EG får den utfärda en varning till den 
anmälande medlemsstaten, vilket leder till att medlemsstaten inte får anta föreskriften under 
ytterligare tre månader. Om kommissionen efter denna period anser att förslaget inte är 
förenligt med EU:s tjänstedirektiv 2006/123/EG får den anta ett beslut enligt artikel 7 i 
förslaget till direktiv om att begära att medlemsstaten ska avstå från att anta eller upphäva den 
berörda förordningen. Ett sådant beslut skulle medlemsstaterna behöva bestrida i Europeiska 
unionens domstol innan de kan tillämpa sin lagstiftande behörighet.

I förslaget till direktiv om proportionalitetsprövning föreskrivs ett obligatoriskt genomförande 
av en sådan prövning innan tillträdet till reglerade yrken eller utövning av sådana begränsas 
genom nya medlemsstatliga föreskrifter eller innan befintliga föreskrifter ändras. Förslaget till 
direktiv innehåller detaljerade kriterier, i enlighet med vilka efterlevnaden av 
proportionaliteten alltid ska förklaras oberoende av det enskilda fallet. De nationella organ som 
ansvarar för att anta föreskrifterna ska framlägga kvalitativa och – i den utsträckning som är 
möjlig – kvantitativa bevis för de planerade bestämmelsernas proportionalitet.

Genom förslagen till direktiv och förordning ska en ny åtgärd införas, det europeiska 
elektroniska tjänstekortet. Dessa ska medlemsstaterna godkänna som bevis för att innehavaren 
är etablerad på ursprungsmedlemsstatens territorium och berättigad att inom detta territorium 
utföra den tjänst som kortet anger. Tjänstekortet ska till en början gälla för valda 
företagstjänster (bl.a. arkitekter, ingenjörer, revisorer, skattekonsulter), bygg- och 
anläggningstjänster (inbegripet enskilda hantverkare) samt ytterligare branscher som i 
Tyskland inte regleras på något särskilt sätt (t.ex. resebyråer). I syfte att genomföra detta ska 
medlemsstaterna utse eller inrätta en samordnande myndighet. Ansökan om tilldelning av ett 
tjänstekort ska göras hos den samordnande myndigheten i hemlandet. Denna kontrollerar 
ansökan (bl.a. fullständighet, dokumentens äkthet) och vidarebefordrar den till det 
samordnande organet i mottagarlandet. Det samordnande organet i mottagarlandet kontrollerar 
ansökan. För tillfälligt tillhandahållande av tjänster tilldelas tjänstekortet av det samordnande 
organet i hemlandet om mottagarlandet inte motsäger sig ansökan inom fyra veckor efter att ha 
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tagit del av den. Om ansökan avser permanent bosättning har mottagarlandet sex veckor på sig 
att fastställa vilka godkännande- och registreringsbestämmelser som gäller och uppmana den 
sökande att framlägga lämplig bevisning. Mottagarlandet ska beakta krav som den sökande 
redan har uppfyllt i sitt hemland och som är likvärdiga med de interna godkännande- och 
registreringsbestämmelserna. Efter mottagande av bevisningen har mottagarlandet en vecka på 
sig att kontrollera handlingarna. Om mottagarlandet inte reagerar inom de nämnda 
tidsperioderna anses tjänstekortet vara beviljat i enlighet med ansökan (automatiskt 
godkännande). Det är inte möjligt att i efterhand dra in ett permanent tjänstekort på grund av 
omständigheter som skulle ha kunnat kontrolleras redan vid ansökan. Inga ytterligare krav 
(exempelvis föregående godkännanden eller registreringar) får ställas på innehavare av ett 
tilldelat tjänstekort. Det ska vara frivilligt för tjänsteleverantörer att ta kortet i anspråk. Det 
gäller inom hela mottagarlandets territorium.

Med tjänstepaketet avser kommissionen att genomföra sin strategi för den inre marknaden 
(COM(2015)0550, rådsdokument 13370/15). Den tyska förbundsdagen har genom sitt yttrande 
över strategin för den inre marknaden (förbundsdagens trycksak 18/8867) välkomnat 
kommissionens mål att fördjupa den inre marknaden, men samtidigt uppmanat kommissionen 
till följande:

– Låta kommissionens rådgivning vid genomförandet av föreskrifter för den inre marknaden i 
nationell lagstiftning vara frivillig.

– I samband med reformen av anmälningsförfarandet inom ramen för tjänstedirektivet 
uttömmande motivera införandet av en frysningsperiod i anmälningsförfarandet och 
tillsammans med medlemsstaterna utveckla omfattningen. Dessutom får inte 
lagstiftningsförfarandet fördröjas oproportionerligt och leda till mer byråkrati.

– Utforma tjänstepasset på ett sådant sätt att det leder till en avveckling av byråkratiska 
formaliteter vid gränsöverskridande verksamhet. Tjänstepasset får inte leda till mer byråkrati 
och till att mottagarlandet inte längre kan ställa berättigade krav på tjänsteleverantören.

Den tyska förbundsdagen har nu prövat om åtgärderna i tjänstepaketet är förenliga med 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Den ytterligare kontrollen av förslagens 
innehåll är dock inte avslutad än. I synnerhet är det tveksamt om förpliktelsen att inrätta en 
nationell samordnande myndighet i samband med det föreslagna tjänstekortet är förenligt med 
det federala systemet och den konstitutionella ansvarsfördelningen i Tyskland. Genomförandet 
av lagar och tilldelning av tillstånd ligger nämligen principiellt inom förbundsländernas 
ansvarsområde.

Avseende förenligheten med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna hos de förslag 
som har lagts fram inom ramen för tjänstepaketet fastställer den tyska förbundsdagen följande:

I. Kommissionens förslag till direktiv om ett anmälningsförfarande kränker subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i enlighet med artikel 6 i protokoll nr 2 till Lissabonfördraget. I 
enlighet med denna bestämmelse kan de nationella parlamenten överlämna ett motiverat 
yttrande med skälen till att de anser att utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen. Den tyska förbundsdagen gör tolkningen att den granskningsstandard 
som ska tillämpas omfattar följande: Valet av rättslig grund, efterlevnad av 
subsidiaritetsprincipen i dess snäva bemärkelse enligt artikel 5.3 i EU-fördraget samt 
proportionalitetsprincipen enligt artikel 5.4 i EU-fördraget (jfr förbundsdagens 
trycksaker 17/3239, 17/8000, 17/11882).

1. Förslaget kan inte backas upp av en rättslig grund som förankras i unionsfördragen.
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a. Den av kommissionen angivna artikel 53.1 i EUF-fördraget möjliggör endast utfärdande av 
direktiv för ömsesidigt erkännande av intyg och andra bevis på kompetens 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.

b. Artikel 114 i EUF-fördraget, som också anges av kommissionen, kan inte heller backa upp 
förslaget till direktiv. 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 (jfr Europeiska unionens domstol, 
dom av den 5 oktober 2000, mål C-376/98). Föreliggande förslag begränsar sig till påståendet 
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”. 
Förslaget innehåller inte något bevis för detta påstående.

c. Dessutom är det tveksamt huruvida förslaget till direktiv är förenligt med 
demokratiprincipen, som enligt artikel 2.1 i EU-fördraget hör till Europeiska unionens 
grundläggande värderingar. Med tanke på direktivets breda tillämpningsområde kommer i 
framtiden all parlamentarisk verksamhet med koppling till tjänster att behöva godkännas av 
kommissionen. Förslaget till direktiv innebär alltså att demokratiskt valda parlament 
underställs kommissionens – ett verkställande organs – kontroll.

d. Slutligen förvränger förslaget till direktiv förhållandet mellan kommissionen och 
medlemsstaterna som regleras i unionsfördragen. Om kommissionen anser att en medlemsstat 
bryter mot ett fördrag kan kommissionen enligt unionsfördragen åkalla Europeiska unionens 
domstol efter att ett administrativt förfarande har genomförts. I enlighet med förslaget till 
direktiv skulle medlemsstaterna dock behöva bestrida ett negativt beslut från kommissionen i 
Europeiska unionens domstol innan de kan tillämpa sin lagstiftande behörighet. 
Grundläggande ändringar av detta förhållande, som de som tas upp i förslaget till direktiv, 
kräver en fördragsändring.

2. Det finns avsevärda tveksamheter kring huruvida förslaget till direktiv är proportionerligt. 
Enligt artikel 5.4 i EU-fördraget ska enligt proportionalitetsprincipen unionens åtgärder till 
innehåll och form inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen. Utkastet 
till lagstiftningsakt ska vara lämpligt, nödvändigt och rimligt.

a. Mot förslagets nödvändighet talar att det redan finns förfaranden för kontroll av nationell 
lagstiftnings förenlighet med EU-lagstiftningen (överträdelseförfarande och EU Pilot). 
Kommissionen motiverar inte på ett begripligt sätt varför inte detta förfarande är tillräckligt. 
Inte heller förklaras i tillräcklig utsträckning varför det befintliga anmälningsförfarandet ska 
skärpas och omvandlas till ett – otillåtet – godkännandeförfarande.

b. Dessutom finns tveksamheter kring huruvida förslaget till direktiv är proportionerligt, 
eftersom undantag saknas. Lagstiftaren ges därmed ingen möjlighet att i brådskande fall 
reagera på missförhållanden inom tjänsteområdet. Detta får särskilt allvarliga konsekvenser om 
lagstiftningsförfarandet i skarven mellan två mandatperioder fördröjs så pass mycket av 
anmälningsförfarandet att det inte längre går att avsluta innan mandatperioden löper ut och 
lagstiftningsprojektet faller offer för diskontinuitet.
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II. Den tyska förbundsdagen anser att kommissionens förslag till direktiv om 
proportionalitetsprövning kränker subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i enlighet 
med artikel 6 i protokoll nr 2 till Lissabonfördraget.

1. Förslaget kan inte backas upp av en rättslig grund som förankras i unionsfördragen.

Inom området reglerade yrken härrör Europeiska unionens lagstiftande makt från befogenheten 
att utfärda direktiv om ömsesidigt erkännande av diplom, tentamensbetyg eller övriga bevis på 
kompetens samt att samordna medlemsstaternas lagar och andra författningar. Bestämmelserna 
har på gemenskapsnivå konsoliderats i direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer, som har ändrats genom direktiv 2013/55/EU. Frågan om reglering av 
yrken är också starkt förknippad med utbildningspolitiska beaktanden. På området 
utbildningspolitik finns enligt artikel 165.4 i EUF-fördraget ett harmoniseringsförbud. Därför 
har Europeiska unionens domstol i sin gällande rättspraxis avseende gemenskapsrättens fria 
rörlighet för personer inte ifrågasatt medlemsstaternas befogenhet att reglera yrken. I stället har 
det krävts att yrkeskvalifikationer som har förvärvats i ett annat europeiskt land ska prövas 
avseende likvärdighet med inhemska yrkeskvalifikationer.

Krav på nationella beslut om reglering av yrken, som överskrider de allmänna, ur primärrätten 
härledda, proportionalitetskriterierna lämplighet, nödvändighet och rimlighet omfattas därför 
inte av den begränsade uppgiftstilldelningen på gemenskapsnivå. Mot bakgrund av detta måste 
det anses tveksamt om direktivet vilar på en tillräcklig befogenhetsgrund.

2. Förslaget är inte förenligt med proportionalitetsprincipen.

Kommissionen har inte klargjort varför ytterligare obligatoriska kriterier krävs för 
proportionalitetsprövningen med tanke på de redan erkända prövningskriterierna. 
Proportionalitetsprövningen föreskrivs redan i artikel 59.3 i direktivet om erkännande av 
yrkeskvalifikationer (direktiv 2005/36/EG, ändrat genom direktiv 2013/55/EU). Dessa kriterier 
motsvarar de kriterier som Europeiska unionens domstol har utvecklat för bedömning av 
proportionaliteten hos reglering av yrken.

Dessutom anser den tyska förbundsdagen att även andra åtgärder än ett direktiv, som i mindre 
utsträckning påverkar medlemsstaternas rättigheter, skulle kunna komma i fråga. Dit hör i 
synnerhet en rekommendation till medlemsstaterna att genomföra en 
proportionalitetsprövning.

Slutligen står syftet med förslaget till direktiv inte i ett rimligt förhållande till det därmed 
sammanhörande byråkratiska merarbetet och begränsningen av de nationella lagstiftarnas 
självständighet i beslutsfattandet. Enkom i artikel 6.2 i förslaget till direktiv föreslås elva 
prövningskriterier som kompletteras av ytterligare tio i artikel 6.4. Det stora antalet 
prövningskriterier torde leda till en snarast schematisk bearbetning hos respektive lagstiftare, 
vilket förhindrar snarare än gynnar en innehållsmässig diskussion om bestämmelsernas 
proportionalitet.

III. Direktivet och förordningen om det europeiska elektroniska tjänstekortet föranleder frågor 
avseende förenligheten med proportionalitetsprincipen.

Med hänsyn till proportionalitetsprincipens efterlevnad uppstår frågan om den föreslagna 
samordnande myndigheten i hemlandet och i mottagarlandet är nödvändig. Det bör undersökas 
om en sådan myndighet strider mot det koncept med en gemensam kontaktpunkt som anges i 
tjänstedirektivet och om ej nödvändiga dubbla strukturer skapas. Även om konceptet med en 
gemensam kontaktpunkt delvis inte har genomförts på ett optimalt sätt tycks det meningsfullt 
att myndigheterna i mottagarlandet ansvarar för att utfärda godkännandena. Förvaltningarna 



NP\1121735SV.docx 7/7 PE602.784v05-00

SV

kan ge omfattande information om befintliga krav och genomföra det administrativa 
förfarandet effektivt.

Dessutom leder bestämmelserna i den form som för närvarande planeras till ett faktiskt
införande av hemlandsprincipen. På grund av mycket korta prövningsperioder för 
mottagarländerna och ett automatiskt godkännande om tidsperioderna inte efterlevs skulle 
tjänstelegitimationen utfärdas utan faktisk prövning i mottagarlandet, vilket får till följd att 
nationella krav bl.a. på sociala standarder urholkas och kringgås. Detta faktiska kringgående av 
nationella krav, som omfattas av gällande europeisk lagstiftning, föranleder tveksamhet kring 
rimligheten och därigenom proportionaliteten.

Den tyska förbundsdagen anser det inte heller vara klarlagt i vilket förhållande det planerade 
tjänstekortet står till det yrkeskort som infördes genom direktiv 2013/55/EU (artikel 4a–4e i 
skyddsdirektivet). Även här måste dubbla strukturer undvikas.

IV. Den tyska förbundsdagen förbehåller sig rätten att yttra sig över ytterligare aspekter av 
tjänstepaketet i ett särskilt yttrande.

V. Den tyska förbundsdagen omber förbundsdagspresidenten att överlämna detta beslut till 
kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd samt att informera 
medlemsstaternas parlament.
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