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Ärende: Motiverat yttrande från det tyska 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 tyska förbundsrådet 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 

Förbundsrådet 

Trycksak 45/17 

10.3.2017 

Beslut 

av förbundsrådet 

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före 

antagandet av ny reglering av yrken 

COM(2016)0822 

Vid sitt 954:e sammanträde den 10 mars 2017 antog förbundsrådet följande yttrande i enlighet 

med artikel 12 b i EU-fördraget: 

1. Förbundsrådet anser att det planerade fastställandet av EU-övergripande kriterier för 

proportionalitetsprövning före antagandet av ny, nationell reglering av yrken – eller före 

ändringar av befintliga bestämmelser – i form av ett direktiv, inkräktar på suveräna nationella 

rättigheter och inte är förenligt med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. 

2. Förbundsrådet ifrågasätter att förslaget till direktiv har den rättsliga grund som krävs 

för unionsåtgärder. Invändning om åsidosättande av subsidiaritetsprincipen enligt artikel 12 b 

i EU-fördraget omfattar även frågan om EU:s behörighet – jfr yttrandena från förbundsrådet 

av den 9 november 2007 (förbundsrådets trycksak 390/07 (beslut), punkt 5), den 

26 mars 2010 (förbundsrådets trycksak 43/10 (beslut), punkt 2) och den 16 december 2011 

(förbundsrådets trycksak 646/11 (beslut), punkt 2). 

3. Förslaget innebär ett ingrepp i medlemsstaternas rätt att anta reglering av reglerade 

yrken. Det är varje medlemsstats sak att införa reglering med avseende på tillträde till eller 

utövande av ett yrke, förutsatt att principerna om icke-diskriminering och proportionalitet 

iakttas. EU har inga omfattande lagstiftnings- eller harmoniseringsbefogenheter på detta 

område. 

4. Kommissionen lägger artiklarna 46, 53.1 och 62 i EUF-fördraget till grund för sitt 

förslag. En förutsättning för den valda rättsliga grunden är att den planerade rättsakten 

de facto syftar till att genom en harmonisering av lagstiftningen göra det lättare för 

arbetstagare, personer som vill starta förvärvsverksamhet samt tjänsteleverantörer att flytta 

från sitt ursprungsland till ett annat land och därigenom förbättra utnyttjandet av 

gränsöverskridande verksamheter. Det krävs att detta leder till ett mervärde för den inre 

marknaden. Direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer säkerställer egenföretagares 

och anställda arbetstagares rörlighet. Åtgärder måste därmed inte vidtas för att säkerställa 

rörlighet. Unionslagstiftaren har redan, i artikel 59.3 i direktivet om erkännande av 

yrkeskvalifikationer, integrerat de proportionalitetskriterier som utarbetats genom rättspraxis 

vid Europeiska unionens domstol. 

5. Målet med den valda rättsliga grunden är att övervinna de tillåtna hinder som finns i 

nationell lagstiftning genom att av rättssäkerhetsskäl erkänna respektive samordna de 

nationella rättsordningarna. En kodifiering av rättspraxis i fråga om proportionalitetsprövning 

inom ramen för ett direktiv ger inget mervärde och tjänar på sin höjd till att harmonisera 
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prövningen av hindren för de grundläggande friheterna och inte till att övervinna dessa hinder. 

Den föreslagna, bindande regleringen omfattas därför inte av målet med den rättsliga grunden. 

6. I artikel 5.3 i EU-fördraget föreskrivs att unionen, på de områden där den inte har 

exklusiv befogenhet, får vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den 

planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på 

central nivå eller på regional och lokal nivå, och därför, på grund av den planerade åtgärdens 

omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå. Med EU-domstolens fasta 

rättspraxis och artikel 59.3 i direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer föreligger 

redan ett enhetligt rättsligt EU-ramverk för proportionalitetsprövning av nationell reglering av 

yrken. Efterlevnaden av denna rättspraxis kan också säkerställas på adekvat sätt på nationell 

nivå. 

7. I artikel 5.4 i EU-fördraget föreskrivs att unionens åtgärder till innehåll och form inte 

ska gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen, detta enligt 

proportionalitetsprincipen. 

8. Förbundsrådet ifrågasätter att fastställandet av EU-övergripande kriterier för 

proportionalitetsprövning före antagandet av ny, nationell reglering av yrken eller före 

ändringar av befintliga bestämmelser samt de därvid föreskrivna metoderna, innehållsmässigt 

är förenliga med proportionalitetsprincipen, och i synnerhet att de är nödvändiga och 

proportionella. Proportionalitetsprincipen har kodifierats i såväl unionsfördragen som 

unionsrätten i övrigt. Den får sin verkan redan som en del av den materiella rättsstatsprincipen 

enligt artiklarna 2 och 5 i EUF-fördraget. En proportionalitetsprövning av befintlig och 

kommande reglering av yrken äger redan av konstitutionella skäl rum i Tyskland (liksom i 

övriga EU-medlemsstater). 

9. Det föreliggande förslaget till direktiv går, med sina ytterst detaljerade 

prövningsföreskrifter, långt utöver EU-domstolens fasta rättspraxis. Att genom ett direktiv 

fastställa mer omfattande krav för proportionalitetsprövningar är varken nödvändigt eller 

proportionellt, och det är inte heller förenligt med direktivets mål, dvs. att underlätta de 

nationella myndigheternas arbete med proportionalitetsprövningar. 

10. Förbundsrådet anser att man skulle kunna tänka sig även andra åtgärder (frivillig 

självreglering osv.), som skulle begränsa medlemsstaternas rättigheter mindre än vad som blir 

fallet om en rättsakt antas. Redan enligt gällande lagstiftning görs vid varje antagande och 

varje ändring av reglering av yrken en proportionalitetsprövning. I en tid som präglas av 

avreglering och åtgärder för att minska byråkratin är de detaljerade prövningsföreskrifterna 

och de omfattande metodmässiga föreskrifterna obegripliga. De enorma insatser som detta 

skulle kräva står inte i någon som helst proportion till den eventuella nyttan. Det befintliga 

rättsliga EU-ramverket och EU-domstolens fasta rättspraxis i fråga om 

proportionalitetsprövning skulle – i enlighet med Europeiska rådets krav från februari 2015 – 

också kunna göras tillgängliga för de nationella myndigheterna genom (rättsligt icke 

bindande) riktlinjer, i syfte att underlätta proportionalitetsprövningar. En effektiv kontroll av 

medlemsstaternas lagstiftning och därmed även efterlevnaden av proportionalitetsprincipen 

kan åstadkommas genom befintliga kontrollmekanismer (t.ex. pilotförfaranden och 

överträdelseförfaranden). Antagandet av ett nytt, självständigt direktiv är inte heller ur denna 

synvinkel nödvändigt. 


