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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 østrigske Forbundsråd har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det 

ovennævnte forslag til direktiv. 

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 

hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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BILAG 

 

20/SB-BR/2017 

 

 

BEGRUNDET UDTALELSE 

 

i henhold til art. 23, litra g, stk. 1 B-VG sammenholdt med artikel 6 i protokol nr. 2 fra 

Forbundsrådets EU-udvalg om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet 

af 15. marts 2017 

 

 

KOM(2016) 822, endelig udg. 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en proportionalitetstest forud 

for vedtagelse af ny regulering af erhverv 

 

A. Begrundet udtalelse 

Det foreliggende forslag er ikke foreneligt med nærhedsprincippet. 

 

B. Begrundelse 

Den 10. januar 2017 fremsatte Europa-Kommissionen, inden for rammerne af dens pakke om 

det indre marked, et forslag til et direktiv om evaluering af forholdsmæssigheden af 

regulering af erhverv. Forbundsrådet er af den opfattelse, at forslaget ikke er i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Forslaget til direktiv 

har hjemmel i art. 46, 53, stk. 1 samt art. 62 TEUF. I henhold til art. 46, TEUF, træffer EU 

alle fornødne foranstaltninger for at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed. I henhold 

til art. 53 og art. 62, TEUF, kan der vedtages direktiver om at optage og udøve selvstændig 

erhvervsvirksomhed med henblik på samordning af medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser for at lette adgangen til optagelsen og udøvelsen af erhvervsvirksomhed. De 

nævnte bestemmelser drejer sig om delte beføjelser mellem EU og medlemsstaterne, således 

at forslaget til direktiv er i overensstemmelse med subsidiaritets- og 

proportionalitetsprincippet. Forbundsrådet har navnlig med hensyn til evaluering af 

forholdsmæssigheden betydelige forbehold. De delte beføjelser består i, at art. 46, 43 og 62, 

TEUF, sigter på ligebehandling af arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende samt 

gensidig anerkendelse af deres kvalifikationer, og ikke på samordning af medlemsstaternes 

kvalifikationskrav. 

Regulering af lovregulerede erhverv henhører stadig under medlemsstaterne, og derfor kan 

disse enkeltvis og uden samråd beslutte, hvorvidt der er behov for at indføre regler eller 

begrænsninger for adgang til et lovreguleret erhverv. Dette er muligt, såfremt principperne om 

proportionalitet og ikke-forskelsbehandling overholdes. Europa-Kommissionen argumenterer 

med retten til at arbejde i form af friheden til at udøve det erhverv, man har valgt, eller drive 

en virksomhed er knæsat i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Derfor skal 
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reguleringspligter begrundes behørigt, som det opnås gennem en grundig proportionalitetstest. 

De såkaldte "lovregulerede" erhverv omfatter aktiviteter, hvor adgangen til eller udførelsen 

heraf forudsætter bestemte kvalifikationer. De pågældende aktiviteter og kvalifikationskrav er 

meget forskellige i medlemsstaterne på baggrund af den historiske udvikling og erfaringer. 

Årsagen til reguleringerne er beskyttelsen af en lang række offentlige interesser, hvor særligt 

kvaliteten af erhvervsudøvernes ydelser sikrer denne beskyttelse. Allerede direktiv 

2013/55/EU indeholdt en væsentlig modernisering vedrørende de lovregulerede erhverv. Der 

blev skabt mere gennemsigtighed gennem den gensidige evaluering og forbedrede 

oplysninger om lovregulerede erhverv. I den forbindelse blev der ligeledes indført kriterier til 

evaluering af proportionaliteten, særligt: Ikke-forskelsbehandling, bestemmelser af almen 

interesse og nødvendigheden af målsætningens opfyldelse. 

Nu har Kommissionen fremlagt en udvidet liste med bindende kriterier for de lovregulerede 

erhverv. I artikel 6, stk. 2, foreslås i alt elleve testkriterier, og yderligere ti kriterier er anført i 

art. 6, stk. 4, i forslaget. Forbundsrådet finder, at der ikke er behov for at foreslå et direktiv for 

indførelsen af yderligere kriterier. Anbefalinger, som udgør et mindre indgribende middel, 

ville ligeledes være egnet til formålet. Med henblik på, at lovreguleringen også gennemfører 

beskyttelse af konsumenter og arbejdstageres interesser, udgør dette direktiv en unødvendig, 

yderligere hindring for en lovmæssig regulering. Allerede på nuværende tidspunkt findes der 

tilstrækkelige krav og kontrolmekanismer til forhindring af overregulering i EU-lovgivningen 

(kravene i EU's tjenesteydelsesdirektiv, EU-direktivet om urimelig handelspraksis, 

proportionalitetstest i henhold til direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige 

kvalifikationer). Uagtet dette, opstår der frem for alt spørgsmålet om overholdelsen af 

proportionalitetsprincippet. På denne baggrund står det ikke klart, hvorfor der er behov for 

obligatorisk indførelse af så mange kriterier, der skal kontrolleres kumulativt, samt 

omfattende krav til metodikken for at opnå en effektiv og proportional testprocedure for 

lovregulerede erhverv. Forbundsrådet opfatter disse kriterier som værende for omfattende og 

uforholdsmæssige. Forbundsrådet kan ikke se fordelen ved at sådan test i forhold til 

virkningsanalysen, der under alle omstændigheder er gældende i Østrig. Desuden er både 

mindre ændringer og forenklinger af den lovmæssige regulering af erhverv underlagt en 

forudgående kontrol, hvilket yderligere forstærker betænkelighederne med hensyn til 

proportionaliteten. 

Forbundsrådet henviser endelig til Domstolens retspraksis. Domstolen præciserer på den ene 

side, at medlemsstaterne, så længe adgangskravene til et erhverv ikke er harmoniserede, må 

fastlægge, hvilke kundskaber og færdigheder, der er nødvendige for at udøve det pågældende 

erhverv. Domstolen henviser desuden til, at en situation, hvor en medlemsstat indfører mindre 

strenge regler end en anden medlemsstat, ikke betyder, at den sidstnævnte medlemsstats 

regler er uforholdsmæssige og dermed uforenelige med fællesskabsretten. Forbundsrådet 

finder under alle omstændigheder, at Europa-Kommissionens forslag er et uforholdsmæssigt 

indgreb med hensyn til de lovregulerede erhverv. 

 


