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Spørgsmål:  
Ministeren bedes i detaljer redegøre for, hvilke mulige konsekvenser en 
vedtagelse af forslag til direktiv om en notifikationsprocedure for 
serviceydelser kan have for beslutningsprocessen i Folketinget. 
 

Svar: 
For at overholde proceduren vil omfattede nationale særregler inden for 
servicedirektivet fremover skulle indberettes til Europa-Kommissionen 
tre måneder forud for vedtagelse. I Danmark vil langt de fleste nationale 
særregler, der falder under servicedirektivet, og som skal indrapporteres 
ofte være af teknisk karakter og vil derfor i Danmark oftest være fastsat i 
bekendtgørelser. Således har Danmark siden 2014 notificeret 17 tiltag på 
tjenesteydelsesområdet, hvoraf der i 14 tilfælde var tale om 
bekendtgørelser, mens der i kun tre tilfælde var tale om lovændringer.  
 
Samtidig tilsiger erfaringerne fra vareområdet, hvor der findes en 
lignende notifikationsprocedure, hvor nye krav skal notificeres tre 
måneder før vedtagelse, heller ikke, at proceduren i tilfælde af 
lovændringer vil forsinke den sædvanlige danske lovproces i 
nævneværdigt omfang. Det hænger sammen med, at man i forbindelse 
med lovforslag kan indrapportere lovudkastet til Europa-Kommissionen 
samtidig med, at det sendes i offentlig høring herhjemme.  
 
Endelig forventer regeringen på baggrund af det seneste 
kompromisforslag til endelig aftale mellem Rådet og Europa-
Parlamentet, at 1) der introduceres en hasteprocedure, hvor 
medlemsstater i særlige hastetilfælde kan vedtage tiltag uden forudgående 
notifikation og konsultationsperiode, at 2) hverken ændringer foretaget af 
nationale parlamenter eller en advarsel fra Europa-Kommissionen 
forlænger den periode, hvor en regel ikke kan vedtages og 3) at et tiltag 
kan vedtages efter to måneder, såfremt ingen medlemsstater eller EU-
Kommissionen har indsendt bemærkninger til forslaget inden for de to 
første måneder af konsultationsperioden.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Rasmus Jarlov 
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