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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 tyske 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. 



 

PE602.796v01-00 2/3 NP\1121769DA.doc 

DA 

BILAG 

Forbundsrådet 

Tidende 45/17 

10.3.2017 

BESLUTNING 

fra Forbundsrådet 

 

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

vedtagelse af ny regulering af erhverv 

COM(2016)0822 

 

Forbundsrådet vedtog på sit 954. møde, den 10. marts 2017 i henhold til artikel 12, litra b), i 

EU-traktaten følgende udtalelse:  

1. Forbundsrådet mener, at den foreslåede kodificering af EU-dækkende standarder for 

proportionalitetstesten inden vedtagelsen af nye nationale faglige regler eller før ændring af 

eksisterende regler i form af et direktiv griber ind i den nationale suverænitet og ikke er i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. 

2. Det tvivler på, at det foreslåede direktiv hviler på et retsgrundlag, der er påkrævet for 

handling fra EU's side. Klagen vedrørende nærhedsprincippet i henhold til artikel 12, litra b), i 

TEU omfatter også spørgsmålet om EU's kompetence – se Forbundsrådets udtalelse hhv. af 9. 

november 2007, punkt 5 i Forbundsrådets Tidende 390/07 (afgørelse), af 26. marts 2010, 

punkt 2 i Forbundsrådets Tidende 43/10 (afgørelse) og af 16. december 2011, punkt 2 i 

Forbundsrådets Tidende 646/11 (afgørelse). 

3. Forslaget udgør et indgreb i medlemsstaternes ret til at regulere de lovregulerede 

erhverv. Det er op til den enkelte medlemsstat at opstille regler for adgangen til eller 

udøvelsen af et erhverv, så længe principperne om ikkeforskelsbehandling og proportionalitet 

respekteres. EU har på dette område ingen global lovgivnings- og harmoniseringskompetence. 

4. Kommissionen har baseret sit forslag på artikel 46, artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i 

TEUF. En forudsætning for det valgte retsgrundlag er, at den foreslåede retsakt faktisk har til 

formål at lette arbejdsgivere, etableringsvillige eller tjenesteydere ved hjælp af tilnærmelsen 

af lovgivningerne skiftet fra oprindelses- til bestemmelsesstaten, og derved forbedre 

opfattelsen af grænseoverskridende aktiviteter. Dette kræver en positiv effekt af det indre 

marked. Selvstændige og lønmodtageres mobilitet garanteres med direktivet om 

anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer. Der er derfor intet krav om handling i 

forbindelse med mobilitetssikringen. I kvalifikationsdirektivets artikel 59, stk. 3 har de 

europæiske lovgivere allerede udpeget de kriterier for proportionalitet, som er blevet udviklet 

i EU-Domstolens praksis. 

5. Formålet med det valgte retsgrundlag er at overvinde de eksisterende, lovlige hindringer 

i den nationale lovgivning ved hjælp af anerkendelse eller koordinering af den nationale 

lovgivning af hensyn til retssikkerheden. En kodificering af domspraksis om 

proportionalitetstesten i henhold til et direktiv medfører ingen merværdi og tjener i bedste fald 

til en standardisering af testen af grænserne for de grundlæggende friheder, men fører ikke til 

deres afskaffelse. De foreslåede bindende regler er derfor ikke omfattet af retsgrundlagets 

målsætning. 
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6. I henhold til EU-traktatens artikel 5, stk. 3, må Unionen på de områder, der ikke hører 

ind under dens enekompetence, kun handle, hvis og i det omfang målene for den påtænkte 

handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller 

lokalt plan, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på 

EU-plan. Med EU-Domstolens faste retspraksis og artikel 59, stk. 3, i direktivet om 

anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer findes allerede en ensartet, EU-retlig ramme 

for undersøgelsen af forholdsmæssigheden af den nationale lovregulering af erhverv. 

Overholdelsen af denne domspraksis kan også sikres i tilstrækkelig grad på nationalt plan. 

7. Overholdelsen af proportionalitetsprincippet kræver i henhold til artikel 5, stk. 4, i TEU, 

at indholdet og formen af EU's handling ikke går videre end nødvendigt for at nå målene i 

traktaterne. 

8. Forbundsrådet betvivler, at kodificeringen af EU-dækkende standarder for 

proportionalitetstesten inden vedtagelsen af nye nationale faglige regler eller før ændring af 

eksisterende regler og den derved foreskrevne metodologi står i rimeligt forhold til indholdet, 

og navnlig at de er nødvendige og passende. Proportionalitetsprincippet er kodificeret både i 

EU-traktaterne og i EU-lovgivningen. Det udøver allerede sin virkning som en del af det 

materielle retsstatsprincip i henhold til artikel 2 og 5 i TEUF. En undersøgelse af 

proportionaliteten af eksisterende og fremtidige faglige regler foretages i Tyskland (som i de 

øvrige EU-lande) allerede af forfatningsmæssige grunde. 

9. Det foreliggende forslag til direktiv går med sine yderst detaljerede testkriterier 

betydeligt længere end EU-Domstolens retspraksis. Det er hverken nødvendigt eller 

hensigtsmæssigt at fastlægge yderligere krav til en proportionalitetstest i et direktiv, og det er 

heller ikke foreneligt med direktivets formål, som er at gøre det lettere for de nationale 

myndigheder at gennemføre proportionalitetstesten. 

10. Det tyske Forbundsråd mener, at også andre foranstaltninger, som vil indebære færre 

indgreb i medlemsstaternes beføjelser end vedtagelsen af en retsakt, kan komme i betragtning 

(frivillig selvregulering mv.). Allerede i henhold til gældende lov gennemføres en 

proportionalitetstest ved hver bekendtgørelse og enhver ændring af erhvervsfaglige regler. I 

en tid med deregulering og afbureaukratisering er de detaljerede testkrav og omfattende 

retningslinjer for metodologi ikke forståelige. Den dermed forbundne, enorme indsats står på 

ingen måde i forhold til den mulige nytteværdi. For at lette proportionalitetstesten kunne de 

nationale myndigheder også få stillet den eksisterende EU-retlige ramme og EU-Domstolens 

retspraksis om proportionalitetstesten til rådighed ved hjælp af en (ikke-bindende) 

retningslinje – som krævet i februar 2015 af Det Europæiske Råd. En effektiv kontrol af 

medlemsstaternes lovgivning og dermed også af overholdelsen af proportionalitetsprincippet 

kan opnås gennem eksisterende kontrolmekanismer (såsom pilotprocedurer og 

overtrædelsesprocedurer). Vedtagelsen af et nyt, selvstændigt direktiv er ud fra dette 

synspunkt ikke nødvendigt. 

 


