
 

 
 

Stockholm, 5 april 2017 

 

EU- och handelsminister Ann Linde 

 

 

LO, TCO och Saco har tagit del av EU-kommissionens förslag till direktiv om 

fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende 

tjänster.1 Vi har haft möjlighet att analysera förslaget närmare varför vi nu återkommer 

med ett par synpunkter. 

  

LO, TCO och Saco har inga invändningar mot den anmälningsprocedur som 

upprättades i samband med att tjänstedirektivet antogs. Det är viktigt att 

medlemsländerna och kommissionen har en dialog om förslag till nya lagar och 

författningar så att dessa kan förenas med EU-rättens krav. Vi har dock allvarliga 

invändningar mot tre delar i det nya förslaget: 

- Utökning av vilka krav som ska anmälas 

Kommissionens förslag innebär att området för de åtgärder som ska anmälas nu utökas.2  

De tidigare kraven som skulle anmälas var väldefinierade och avgränsade till specifika 

områden. Med det nya förslaget utvidgas området och blir mer diffusa. Av ingresstext 7 

i förslaget framgår även att branschorganisationers regleringar ska omfattas av 

anmälningsplikt, vilket i sin tur skapar osäkerhet om huruvida kollektivavtal kan tänkas 

omfattas av kommissionen förslag. LO, TCO och Saco känner oro för konsekvenserna 

av förslaget och ifrågasätter om förslaget är praktiskt genomförbart. Redan idag är det 

ett problem att få medlemsländer att anmäla förslag till nya lagar och författningar. Vi 

förordar därför att vilka åtgärder som ska anmälas begränsas till de som idag anges i 

tjänstedirektivet.  

- Möjligheter för enskilda att påverka pågående lagstiftningsprocess? 

Kommissionens förslag innebär att om en medlemsstat inte anmäler ett 

lagstiftningsinitiativ till kommissionen ska detta anses ”utgöra ett väsentligt 

förfarandefel av allvarlig art med avseende på dess effekter för enskilda”.3 Men vad 

innebär det egentligen att en medlemsstats brister avseende anmälningsplikt är ett 

allvarligt fel avseende ”enskilda”? Konsekvenserna av detta är oklara. Innebär förslaget 

att även enskilda individer, exempelvis företag, kan inleda rättsprocesser på grundval av 

det nya direktivet mot medlemsstater för att de inleder ett lagstiftningsförfarande?  

                                                 

 
1 Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the enforcement of the 

Directive 2006/123/EC on services in the internal market, laying down a notification procedure for 

authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and 

Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information 

System.  
2 Se artikel 2, 3 och 4 i förslaget.  
3 Se artikel 3.4 i förslaget. 
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- Kommissionen ges en rätt att stoppa ett förslag till lag 

LO, TCO och Saco är starkt kritiska till att kommissionen i förslaget till direktiv 

föreslås få en rätt att stoppa lagförslag som kommissionen anser vara oförenliga med 

tjänstedirektivet. Vi finner det oacceptabelt att kommissionen skulle ges en möjlighet att 

ingripa i den nationella lagstiftningsprocessen utan en domstolsprövning. Vi anser att 

det är av yttersta vikt att medlemsländerna stiftar lagar i enlighet med sina nationella 

procedurer och att kommissionen vid misstanke om oförenlighet med tjänstedirektivet 

istället inleder ett överträdelseförfarande i vanlig ordning. Eventuella konsekvenser på 

de parlamentariska och demokratiska processerna i medlemsstaternas gör att förslaget 

kräver noggrant övervägande. 

 

Vi hoppas även få möjlighet att utveckla våra synpunkter ytterligare vid nästkommande 

möte med ministern. Vår förhoppning att regeringen tar hänsyn till dessa synpunkter i 

de fortsatta förhandlingarna om förslaget. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Karl-Petter Thorwaldsson         Eva Nordmark            Göran Arrius 

Ordförande LO         Ordförande TCO            Ordförande Saco 

 


