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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. 

Den tyske Forbundsdag 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 

DEN TYSKE FORBUNDSDAG 

 

AFGØRELSE 
 

Den tyske Forbundsdag har på sit 221. møde den 9. marts på grundlag af forbundsdagstryksag 

nr. 18/11442 truffet afgørelse, 

om meddelelse fra Forbundsregeringen 

– Tryksag 18/11229 nr. A.9 – 

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

vedtagelse af ny regulering af erhverv 

COM(2016)822 final, rådsdok. 5281/17 

Her: Udtalelse på grundlag af protokol nr. 2 til Lissabontraktaten (nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet) 

Under henvisning til meddelelsen i dokument 18/8, nr. A 9, vedtages følgende beslutning i 

henhold til protokol nr. 2 til Lissabontraktaten sammenholdt med artikel 11 i loven om ansvar i 

integrationsprocessen: 

 

Med henblik på gennemførelse af strategien for det indre marked har Kommissionen fremlagt 

en såkaldt tjenesteydelsespakke. Denne omfatter et forslag til direktiv om en 

meddelelsesprocedure COM(2016)821 final; rådsdok. nr. 5278/17, et direktiv om 

proportionalitetstest (COM(2016)822 final.; rådsdok. nr. 5281/17) samt en forordning og et 

direktiv om et europæisk e-tjenesteydelseskort (COM(2016)823 final; rådsdok nr. 5283/17 

hhv. COM(2016)824 final; rådsdok. nr. 5284/17). 

Forslaget til direktiv indeholder bestemmelser om en meddelelsesprocedure til underretning af 

medlemsstaterne inden for anvendelsesområdet for direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i 

det indre marked (tjenesteydelsesdirektivet). Proceduren skal anvendes, hvis staten, 

delstaterne, kommuner eller selvstyrende organer (handelskamre) inden for 

tjenesteydelsesdirektivets anvendelsesområde indfører ny lovgivning eller foretager ændringer 

af eksisterende lovgivning. Forslaget indeholder en meddelelsespligt forud for afslutningen af 

den nationale lovgivningsprocedure. Hvis en allerede meddelt foranstaltning ændres i løbet af 

lovgivningsproceduren, skal denne meddeles på ny. Det er fastlagt, at medlemsstaterne på 

grundlag af konkret dokumentation skal bevise, at der ikke findes mindre restriktive midler. 

Når Kommissionen har meddelt, at den har modtaget alle de dokumenter, der er nødvendige 

for meddelelsen, skal der indledes en høringsproces på tre måneder. Udkast til nationale 

forskrifter kan først vedtages efter denne frists udløb. Inden for denne frist på tre måneder skal 

Kommissionen og de andre medlemsstater have to måneder til at fremsætte bemærkninger om 

de meddelte foranstaltninger. Den meddelende medlemsstat kan derpå inden for en måned 

svare på de fremsatte bemærkninger. Hvis Kommissionen har betænkeligheder med hensyn til, 

om den pågældende bestemmelse er forenelig med EU’s tjenesteydelsesdirektiv, kan den rette 

en advisering til den meddelende medlemsstat, som vil føre til, at medlemsstaten i en periode 

på yderligere tre måneder ikke må vedtage foranstaltningen. Hvis Kommissionen ikke anser 

forslaget for at være foreneligt med EU-tjenesteydelsesdirektiv 2006/123/EF, kan den i 

henhold til direktivforslagets artikel 7 vedtage en afgørelse, hvormed den pålægger den 

pågældende medlemsstat at afstå fra at vedtage eller at ophæve den omhandlede bestemmelse. 
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Hvis medlemsstaterne vil bestride en sådan afgørelse, vil de være nødt til at anlægge sag ved 

Den Europæiske Unions Domstol, før de kan udøve deres lovgivningsmæssige beføjelser. 

Forslaget til et direktiv om proportionalitetstest indebærer en pligt til at foretage en sådan test, 

inden adgangen til lovregulerede erhverv eller deres udøvelse begrænses, eller de gældende 

regler ændres, ved at der indføres nye nationale bestemmelser. Forslaget til direktiv indeholder 

detaljerede kriterier, på hvis grundlag overholdelsen af proportionalitetsprincippet altid skal 

evalueres, uafhængigt af de enkelte sager. De nationale myndigheder, der er ansvarlige for 

vedtagelsen af bestemmelserne, skal forelægge kvalitativ og - så vidt muligt - kvantitativ 

dokumentation for de foreslåede foranstaltningers proportionalitet. 

Med forslagene til et direktiv og en forordning vil der blive indført et nyt instrument, nemlig 

det europæiske tjenesteydelseskort. Dette kort skal medlemsstaterne acceptere som bevis for, at 

kortets indehaver er etableret i sit hjemlands område og i det pågældende område er berettiget 

til at levere den tjenesteydelse, der er anført på kortet. Tjenesteydelseskortet skal i første 

omgang gælde for udvalgte erhvervstjenester (bl.a., arkitekter, ingeniører, revisorer, 

skatterådgivere), byggesektoren (herunder individuelle håndværk) og nogle flere i Tyskland 

ikke specifikt regulerede sektorer (f.eks. rejsebureauer). B. . Til gennemførelsen heraf skal der 

i de enkelte medlemsstater være eller oprettes en koordinerende myndighed, der pålægges 

denne opgave. Ansøgningen om at få udstedt et tjenesteydelseskort skal indgives til den 

koordinerende myndighed i oprindelseslandet. Denne myndighed kontrollerer ansøgningen 

(herunder fuldstændigheden, ægtheden af dokumenter) og forelægger den for den 

koordinerende myndighed i værtslandet; Den koordinerende myndighed i værtslandet 

behandler ansøgningen. For midlertidig levering af tjenesteydelser i oprindelseslandet udstedes 

tjenesteydelseskortet af den koordinerende myndighed i oprindelseslandet, hvis værtslandet 

ikke gør indsigelse imod dette, inden der er gået 4 uger efter at det har modtaget ansøgningen 

herom. I forbindelse med ansøgning om at slå sig varigt ned i værtsmedlemsstaten har 

sidstnævnte 6 uger til at fastslå, hvilke godkendelses- og anmeldelsesbestemmelser, der i givet 

fald gælder, og til at opfordre ansøgeren om at fremlægge relevant dokumentation. 

Værtsmedlemsstaten skal tage hensyn til de krav, som ansøgeren allerede har opfyldt i sit 

oprindelsesland, og som er ligeværdige med værtslandets godkendelses- og anmeldelsesregler. 

Efter at have modtaget dokumenterne har værtsmedlemsstaten én uge til at kontrollere 

dokumenterne. Hvis værtsstaten ikke svarer inden for de nævnte tidsfrister, gælder 

tjenesteydelseskortet i overensstemmelse med ansøgningen (automatisk godkendelse). En 

efterfølgende ophævelse af dette for ubegrænset tid tildelte tjenesteydelseskort på grund af 

omstændigheder, der allerede kunne have været undersøgt, da ansøgningen blev indgivet, er 

ikke mulig. Der kan ikke stilles yderligere krav til indehavere af tjenesteydelseskort (såsom 

forudgående tilladelser eller erklæringer). Anvendelsen af kortet skal være frivillig for 

tjenesteydelsesleverandøren. Det gælder for hele værtsmedlemsstatens anvendelsesområde. 

Tjenesteydelsespakken er en foranstaltning, hvormed Kommissionen ønsker at gennemføre sin 

strategi for det indre marked (COM(2015)550 final; rådsdok. nr. 13370/15). Den tyske 

Forbundsdag har i sin udtalelse om strategien for det indre marked (Forbundsdagstryksag 

18/8867) principielt hilst Kommissionens målsætning om at uddybe det indre marked 

velkommen, men den opfordrer dog samtidig Kommissionen til: 

- at lade Kommissionens bebudede støtte til omsætningen af regler for det indre marked i 

national lovgivning være baseret på frivillighed; 

- at give en omfattende begrundelse for indførelsen af en ”standstill-periode” i 

forbindelse med reformen af meddelelsesproceduren inden for rammerne af 

tjenesteydelsesdirektivet samt sammen med medlemsstaterne i fællesskab udvikle rækkevidden 
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heraf at sørge for, at den lovgivningsmæssige procedure ikke forsinkets unødigt og ikke fører 

til mere bureaukrati; 

- at udforme tjenesteydelsespasset på en sådan måde, at det fører til en nedbringelse af de 

administrative formaliteter i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter. 

Tjenesteydelsespasset må ikke føre til mere bureaukrati og til, at værtslandet ikke længere kan 

stille berettigede krav til tjenesteyderen. 

Den tyske forbundsdag har nu undersøgt tjenesteydelsespakkens foranstaltningers forenelighed 

med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Yderligere behandling af forslagenes 

indhold er dog endnu ikke afsluttet. Det er navnlig tvivlsomt, om forpligtelsen til at oprette en 

national koordinerende myndighed i forbindelse med det foreslåede tjenesteydelseskort er 

foreneligt med det føderale system i Tyskland og den nuværende forfatningsretlige fordeling af 

kompetencerne i Tyskland. Gennemførelse af lovgivning og udstedelse af tilladelser henhører 

principielt under delstaternes kompetencer. 

Med hensyn til tjenesteydelsespakkens forslags forenelighed med nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet fastslår den tyske Forbundsdag følgende: 

I. Kommissionens forslag til direktiv om en meddelelsesprocedure er i strid med 

nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 til 

Lissabontraktaten. I henhold til denne bestemmelse kan de nationale parlamenter fremsende en 

begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt 

ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Den tyske Forbundsdag forstår det 

vurderingskriterium, der skal anvendes, bredt: Det omfatter valget af retsgrundlag, 

overholdelse af nærhedsprincippet i snæver forstand i henhold til artikel 5, stk. 3, i EU-

traktaten samt proportionalitetsprincippet i henhold til artikel 5, stk. 4, i TEU (se 

Forbundsdagen officielle publikationer 17/3239; 17/8000; 17/11882). 

1. Forslaget kan ikke baseres på et retsgrundlag i EU-traktaterne. 

a. Artikel 53, stk. 1, i TEUF, som Kommissionen nævner, giver kun hjemmel til at udstede 

direktiver om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og andre kvalifikationsbeviser samt 

om ”samordning” af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser. Et forebyggende 

kontrolforbehold for samtlige love og bestemmelser, der vedrører tjenesteydelser, går 

imidlertid videre end rent samordnende aktiviteter i forbindelse med gensidig anerkendelse af 

eksamensbeviser. 

b. Artikel 114 TEUF, som Kommissionen ligeledes gør gældende, kan heller ikke danne 

grundlag for forslaget til direktiv. Ifølge EU-Domstolens faste retspraksis giver artikel 114 i 

TEUF ikke EU-lovgiveren generel kompetence til at regulere det indre marked. En retsakt, der 

er vedtaget på grundlag af artikel 114 i TEUF, skal derimod reelt bidrage til at fjerne 

eksisterende hindringer for virkeliggørelsen af det indre marked eller afhjælpe mærkbare 

konkurrencefordrejninger (jf. EU-Domstolens dom af 5. oktober 2000, sag C-376/98). I det 

foreliggende direktivforslag har man begrænset sig til blot at konstatere, at der er tale om ”at 

forhindre ... en uensartet udvikling af nationale lovgivninger og bidrage til den indbyrdes 

tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår de 

tjenesteydelser, der er omfattet af tjenesteydelsesdirektivet”. Forslaget indeholder ikke noget 

bevis for denne påstand. 

c. Desuden er der tvivl om, hvorvidt det foreslåede direktiv er foreneligt med princippet om 

demokrati, der i henhold til artikel 2, 1. punktum, i TEU hører til Den Europæiske Unions 

grundlæggende værdier. I betragtning af direktivets store anvendelsesområde vil enhver 
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parlamentarisk aktivitet, som har noget med tjenesteydelser at gøre, fremover være underlagt 

det forbehold, at den skal tillades af Kommissionen. Det betyder, at demokratisk legitimerede 

parlamenter i henhold til dette direktivforslag vil blive underlagt Kommissionens – et 

udøvende organs – kontrol. 

d. Endelig vender direktivforslaget op og ned på det retsforhold mellem Kommissionen og 

medlemsstaterne, der er fastlagt i EU-traktaterne. I henhold til EU-traktaterne kan 

Kommissionen, hvis den formoder, at en medlemsstat har begået en traktatovertrædelse, efter 

en indledende procedure henvende sig til Den Europæiske Unions Domstol. Forslaget til 

direktiv fastsætter derimod, at medlemsstaterne vil være nødt til at gå til Den Europæiske 

Unions Domstol for at få omstødt en negativ afgørelse fra Kommissionen, inden de kan udøve 

deres lovgivningsmæssige beføjelser. Grundlæggende ændringer af dette forhold, således som 

det fremgår af direktivforslaget, ville kræve en traktatændring. 

2. Der hersker betragtelig tvivl med hensyn til direktivforslagets proportionalitet. I henhold til 

artikel 5, stk. 4, i EU-traktaten går indholdet og formen af Unionens handling i medfør af 

proportionalitetsprincippet indholdsmæssigt og formelt ikke videre end nødvendigt for at nå 

målene i traktaterne. Udkastet til lovgivningsmæssig retsakt skal desuden være 

hensigtsmæssigt, nødvendigt og forholdsmæssigt. 

a. Imod forslagets nødvendighed taler, at der allerede findes procedurer til undersøgelse af 

national lovgivnings forenelighed med EU-retten (overtrædelsesprocedurer og EU-Pilot). 

Kommissionen begrunder ikke på forståelig vis, hvorfor disse procedurer ikke er 

tilstrækkelige. Der gives heller ikke nogen fyldestgørende forklaring på, hvorfor den 

eksisterende meddelelsesprocedure skal skærpes og forvandles til en - utilladelig — 

tilladelsesprocedure. 

b. Der er desuden tvivl om direktivforslagets forholdsmæssighed, fordi der ikke gives 

mulighed for undtagelser. Det gøres dermed umuligt for lovgiveren i hastetilfælde at reagere 

på mangler i tjenesteydelsessektoren. Dette er et særlig alvorligt, hvis lovgivningen på grund af 

et kommende valgperiodeskift forsinkes så længe gennem meddelelsesproceduren, at det ikke 

er muligt at afslutte den inden den indeværende valgperiodes udløb, og lovgivningsproceduren 

må afbrydes. 

II. Kommissionens forslag til direktiv om proportionalitetsevaluering er ifølge den tyske 

Forbundsdag i strid med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i henhold til artikel 6 

i protokol nr. 2 til Lissabontraktaten. 

1. Forslaget kan ikke baseres på et retsgrundlag i EU-traktaterne. 

På området for lovregulerede erhverv har Den Europæiske Unions lovgivningsmæssige 

beføjelser form af kompetence til at vedtage direktiver om gensidig anerkendelse af 

eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser samt af samordning af de 

bestemmelser, der er fastsat ved lov eller administrative bestemmelser i medlemsstaterne. 

Tilsvarende regler er i mellemtiden konsolideret på fællesskabsplan i direktiv 2005/36/EF om 

anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, som er ændret ved direktiv 2013/55/EU. 

Spørgsmålet om regulering på erhvervsområdet er desuden tæt knyttet til uddannelsesmæssige 

overvejelser. På området for uddannelsespolitik gælder der i henhold til artikel 165, stk. 4, i 

TEUF et harmoniseringsforbud. EU-Domstolen har derfor i sin retspraksis i forbindelse med 

fællesskabsrettens bestemmelser om personers frie bevægelighed ikke draget medlemsstaternes 

beføjelser med hensyn til regulering af erhverv i tvivl. I stedet kræves det, erhvervsmæssige 

kvalifikationer, der er erhvervet i det europæiske udland, skal evalueres med henblik på at 

fastslå ækvivalensen med de erhvervsmæssige kvalifikationer, der kræves i hjemlandet. 
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Krav til nationale beslutninger om regulering af erhverv, der rækker ud over de generelle 

proportionalitetskriterier for egnethed, nødvendighed og forholdsmæssighed, der kan afledes af 

primærretten, er derfor ikke dækket af den begrænsede opgavetildeling, der er sket på 

fællesskabsplan. På denne baggrund må det betvivles, at der findes et tilstrækkeligt 

retsgrundlag for dette direktiv. 

2. Forslaget er ikke foreneligt med proportionalitetsprincippet. 

Kommissionen har ikke forklaret, hvorfor det ud over de allerede anerkendte 

evalueringskriterier skulle være nødvendigt med yderligere bindende kriterier for 

proportionalitetsevaluering. Proportionalitetsvurderingen er allerede fastsat i artikel 59, stk. 3, i 

direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (2005/36/EF, som ændret ved 

2013/55/EU). Disse kriterier svarer til de kriterier, som Domstolen har udviklet, på hvis 

grundlag de faglige reglers forholdsmæssighed kan vurderes. 

Den tyske Forbundsdag er desuden af den opfattelse, at også andre foranstaltninger, der griber 

mindre drastisk ind i medlemsstaternes rettigheder, ville kunne komme i betragtning i 

forbindelse med et direktiv. Dertil hører navnlig en anbefaling til medlemsstaterne om at 

gennemføre en proportionalitetsevaluering. 

Endelig står formålet med dette direktiv ikke i et rimeligt forhold til den hermed forbundne 

betydelige forøgelse af bureaukratiet samt indskrænkningen af de nationale lovgiveres 

beslutningsbeføjelser. Alene i artikel 6, stk. 2, i forslaget til direktiv opstilles der elleve 

evalueringskriterier, der suppleres af yderligere ti kriterier i artikel 6, stk. 4. Det store antal 

evalueringskriterier ville i praksis kunne føre til en mere skematisk gennemgang i de 

respektive reguleringsinstanser, som snarere ville forhindre end fremme en vurdering af 

reglernes indholdsmæssige proportionalitet. 

III. Direktivet og forordningen om det europæiske e-tjenesteydelseskort giver anledning til at 

rejse spørgsmål med hensyn til deres forenelighed med proportionalitetsprincippet. 

For så vidt angår overholdelsen af proportionalitetsprincippet, er det tvivlsomt, om den 

foreslåede koordinerende myndighed i hjemlandet og i værtslandet er nødvendig. Det bør 

derfor undersøges, om en sådan myndighed er i strid med kvikskrankekonceptet i 

servicedirektivet, og om det ikke vil føre til, at der opstår overlapning. Selvom det ikke vil 

være muligt at realisere ideen med en kvikskranke optimalt, forekommer det dog rimeligt, at 

det er værtslandets myndigheder, der er ansvarlige for udstedelse af tilladelser. Deres 

forvaltninger kan give omfattende oplysninger om de bestående krav og afvikle de 

administrative procedurer effektivt. 

Desuden fører reguleringen i den nuværende planlagte form faktisk til en indførelse af 

oprindelseslandsprincippet. På grund af værtslandenes meget korte evalueringsfrister og den 

automatiske godkendelse i tilfælde af manglende overholdelse af disse frister ville 

tjenesteydelsesbeviset faktisk kunne udstedes uden kontrol fra værtslandets side, hvilket ville 

medføre, at nationale krav til bl.a. sociale standarder ville blive udhulet og omgået. Denne 

faktiske omgåelse af nationale krav, som er dækket af den gældende EU-ret, giver ligeledes 

anledning til tvivl om rimeligheden og dermed forholdsmæssigheden. 

Desuden er det efter den tyske Forbundsdags opfattelse ikke definitivt afklaret, hvordan det 

planlagte tjenesteydelseskort står i forhold til det europæiske erhvervspas, der blev indført med 

direktiv 2013/55/EU (artikel 4a - 4e i anerkendelsesdirektivet). Også her skal dobbeltstrukturer 

undgås. 
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IV. Den tyske Forbundsdag forbeholder sig muligheden for at afgive særskilt udtalelse om 

andre aspekter af tjenesteydelsespakken. 

V. Den Tyske Forbundsdag anmoder sin formand om at sende denne afgørelse til 

Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union samt 

medlemsstaternes parlamenter. 


