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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN 
ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Motiverat yttrande från det österrikiska förbundsrådet över förslaget till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före 

antagandet av ny reglering av yrken 

 (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(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 österrikiska förbundsrådet har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till 

ovannämnda direktiv. 

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 

för subsidiaritetsprincipen. 
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BILAGA 

 

20/SB-BR/2017 

 

 

MOTIVERAT YTTRANDE 

 

i enlighet med artikel 23g.1 i den österrikiska grundlagen (Bundes-Verfassungsgesetz 

(B-VG)), jämförd med artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna, från förbundsrådets EU-utskott 

av den 15 mars 2017 

 

 

COM(2016) 822 slutlig 

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före 

antagandet av ny reglering av yrken 

 

 

A. Motiverat yttrande 

 

Det aktuella förslaget är inte förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

 

 

B. Motivering 

 

Den 10 januari 2017 lade Europeiska kommissionen inom ramen för sitt inremarknadspaket 

fram ett förslag till direktiv om proportionalitetsprövning för reglering av yrken. Från 

förbundsrådets synpunkt är förslaget inte förenligt med subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna. Direktivförslaget bygger på artiklarna 46, 53.1 och 62 i 

EUF-fördraget. Enligt artikel 46 i EUF-fördraget ska EU vidta de åtgärder som krävs för att 

förverkliga den fria rörligheten för arbetstagare. För att underlätta för personer att starta och 

utöva förvärvsverksamhet som egenföretagare kan det enligt artiklarna 53 och 62 i 

EUF-fördraget utfärdas direktiv för samordning av medlemsstaternas bestämmelser i lagar 

och andra författningar om inledande och utövande av förvärvsverksamhet som 

egenföretagare. I de nämnda bestämmelserna gäller delad behörighet mellan EU och 

medlemsstaterna, vilket innebär att direktivförslaget ska avstämmas mot subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna. Särskilt i fråga om proportionalitetsbedömningen har 

förbundsrådet avsevärda betänkligheter. Den delade behörigheten består i att artiklarna 46, 43 

och 62 i EUF-fördraget syftar till icke-diskriminering av arbetstagare och egenföretagare och 

till ömsesidigt erkännande av deras kvalifikationer och inte till en harmonisering av 

medlemsstaternas kvalifikationskrav. 

 

Regleringen av reglerade yrken ligger kvar hos medlemsstaterna, som därför enskilt och utan 

samråd kan bestämma om det behövs regler och inskränkningar för tillträde till ett reglerat 

yrke eller ej. Detta är möjligt så länge principerna om proportionalitet och icke-diskriminering 

värnas. Europeiska kommissionen anför som argument rätten till arbete, i meningen friheten 

att utöva ett yrke eller bedriva affärsverksamhet, och det faktum att friheten att utöva ett 

arbete eller bedriva affärsverksamhet är förankrad i Europeiska unionens stadga om de 
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grundläggande rättigheterna. Därför anser kommissionen att regleringskrav måste motiveras 

genom en noggrann proportionalitetsbedömning. 

 

Med ”reglerade yrken” avses verksamheter som endast personer med en särskild kvalifikation 

kan få tillträde till och utöva. På grund av historiska utvecklingsförlopp och erfarenheter 

skiljer sig de olika verksamheterna och kvalifikationskraven avsevärt mellan 

medlemsstaterna. Skälet till regleringen är skydd av diverse allmänintressen, som särskilt 

garanteras av att tjänsteutövarnas arbete håller en viss kvalitet. Redan genom direktiv 

2013/55/EU skedde en avsevärd modernisering inom reglerade yrken, och stor öppenhet 

skapades genom ömsesidig utvärdering och förbättrad information om reglerade yrken. Då 

infördes även kriterier för utvärdering av proportionaliteten, särskilt kriterier som icke-

diskriminering, reglering i allmänhetens intresse och nödvändighet för målens uppnående. 

 

Nu har kommissionen lagt fram en utvidgad förteckning över bindande kriterier för reglerade 

yrken. I artikel 6.2 föreslås sammanlagt elva bedömningskriterier, och ytterligare tio kriterier 

ges i artikel 6.4 i direktivförslaget. Förbundsrådet anser inte att det behövs något 

direktivförslag för att skapa ytterligare kriterier. En lindrigare åtgärd med rekommendationer 

vore lika lämplig för målens uppnående. Med tanke på att även konsumenters och 

arbetstagares skyddsintressen tillvaratas genom en reglering framstår detta direktiv som ett 

onödigt extra hinder för lagreglering. Redan nu finns tillräckliga föreskrifter och 

kontrollmekanismer för att förhindra överreglering i EU-rätten (föreskrifter i 

EU:s tjänstedirektiv, EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder och 

proportionalitetsbedömningen enligt direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer). 

Bortsett från detta infinner sig framför allt frågan om proportionalitetsprincipens efterlevnad. 

Således är det svårt att förstå varför det behövs ett bindande införande av så många kriterier 

som ska prövas kumulativt och så omfattande metodföreskrifter för att få till stånd ett 

effektivt och proportionerligt bedömningsförfarande för ett reglerat yrke. Förbundsrådet 

bedömer kriterieförteckningen som alltför omfattande och långtgående. Mervärdet i att 

genomföra en sådan bedömning jämfört med den konsekvensanalys som under alla 

omständigheter föreskrivs i Österrike är inte uppenbart för förbundsrådet. Dessutom ska både 

ändringar av obetydlig natur och ändringar som skapar förenkling på yrkesregleringsområdet 

förhandsbedömas, vilket bara stärker betänkligheterna i fråga om proportionaliteten. 

 

Avslutningsvis hänvisar förbundsrådet till EU-domstolens rättspraxis. För det första fastslår 

EU-domstolen att medlemsstaterna, så länge tillträdeskraven för ett yrke inte är 

harmoniserade, får fastställa vilka kunskaper och färdigheter som ska krävas för att utöva 

yrket i fråga. För det andra påpekar domstolen att det faktum att en medlemsstat antar mindre 

strikta bestämmelser än en annan inte innebär att den sistnämndas bestämmelser är 

oproportionerliga och därmed oförenliga med unionsrätten. Under alla omständigheter är 

förbundsrådet av uppfattningen att Europeiska kommissionen med detta förslag på ett 

oproportionerligt sätt ingriper i reglerade yrken.  

 


