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Høring - Europakommisjonens forslag til forordning og direktiv om europeisk 

tjenestekort -   

Europakommisjonen fremmet 10. januar 2017 forslag til to rettsakter, en forordning om 

europeisk tjenestekort og relaterte ordninger samt ett direktiv om det rettslige og operasjonelle 

rammeverket for europeisk tjenestekort.  

 

Forslagene til forordning og direktiv med tilhørende vedlegg (annex) om europeisk 

tjenestekort er publisert på Europakommisjonens hjemmesider på internett:  

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20813  

 

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette Europakommisjonens forslag til 

forordning og direktiv om europeisk tjenestekort på høring. Høringsfristen er 8. mars 2017.  

Nærmere om tjenestekort 

Europeisk tjenestekort er en frivilling elektronisk ordning som skal gjøre det enklere for 

næringsdrivende å gjennomføre de administrative prosedyrene som kreves for å tilby tjenester 

over grensen i EØS. Det skal bli enklere for tjenesteyter å dokumentere hvilke krav denne 

oppfyller i hjemstaten samtidig som vertsstatens krav til tjenesteyter blir lettere tilgjengelige.  

Tjenestekortet utstedes enten for midlertidig tjenesteyting eller for sekundær etablering. 

Ved midlertidig grenseoverskridende tjenesteyting er det hjemstaten som utsteder 

tjenestekortet. Når tjenesteyter ønsker å tilby sine tjenester gjennom en sekundær etablering i 

form av en avdeling/kontor e.l. i en annen EØS-stat skal tjenestekortet utstedes av vertslandet. 

Søknadsprosessen går imidlertid alltid via et kontaktpunkt i hjemstaten.  

 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20813


 

Side 2 

 

Europakommisjonens forslag til rettsakter 

Forordning om europeisk tjenestekort og relaterte ordninger - hovedinnhold 

Forordningen etablerer ordningen med tjenestekort og definerer hva kortet i hovedsak skal 

inneholde av informasjon. Det åpnes for at informasjon om utestasjonert personell og 

selvstendig næringsdrivende også kan knyttes til tjenestekortet. Videre stilles krav til 

forsikringsytere om å tilby forsikring og på forespørsel fra forsikringstager samt å utstede 

dokumentasjon om eksisterende forsikringsforhold. Nasjonalstaten skal utpeke et 

koordinerende organ. Dette kontaktpunktet skal behandle søknadene om tjenestekort og utføre 

de oppgaver som er nødvendige i den forbindelse, herunder forestå samarbeidet med 

myndigheter i vertslandet det søkes tjenestekort for.  

Direktiv om rettslige og operasjonelle rammeverket for europeisk tjenestekort - hovedinnhold 

Direktivet gir nærmere bestemmelser om tjenestekortets juridiske status, bruken av 

informasjonen i kortet og regler om gyldighet, tilbaketrekking og suspensjon. Videre 

oppstilles nærmere regler om søknadsprosessene, herunder søknadsfrister og krav om 

klageadgang samt hjemstaten og vertsstatens rolle og myndighet i prosessene.  

Direktivet presiserer også at nasjonalstatene beholder sin rett til å stille krav til tjenesteyter 

begrunnet i de allmenne hensyn som følger av tjenestedirektivet og annen EU-rett. 

 

Direktivet følges av et vedlegg som gir en uttømmende liste over hvilke tjenester som 

tjenestekortet i første omgang skal gjelde for. De aktuelle tjenestene i denne omgang er 

forretningstjenester og bygg- og anleggstjenester i den grad de allerede er omfattet av 

tjenestedirektivets virkeområde. 

 

Høringsinnspillene vil danne grunnlag for norsk posisjon til forslag til forordning om 

europeisk tjenestekort og relaterte ordninger samt til forslag til direktiv om det rettslige og 

operasjonelle rammeverket for europeisk tjenestekort.  

 

Spørsmål knyttet til høringen kan sendes til underdirektør Marit C. Schage Andria  

(maa@nfd.dep.no).  

 

Med hilsen  

 

 

Randi Vesseltun (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Marit C. Schage Andria 

 underdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Høringsinstanser  

 

Departementene 

 

Brønnøysundregistrene 

Direktoratet for arbeidstilsynet 

Direktoratet for byggkvalitet 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Finanstilsynet 

Forbruker Europa 

Helsedirektoratet 

Miljødirektoratet 

Regelrådet 

Sjøfartsdirektoratet 

Statens jernbanetilsyn 

Statens vegvesen  

 

Advokatforeningen 

Akademikerne 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Bedriftsforbundet 

Europabevegelsen 

Finans Norge 

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) 

Hovedorganisasjonen Virke 

KS 

Landsorganisasjonen i Norge 

Nei til EU 

Norges Juristforbund 

Næringslivets Hovedorganisasjon 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 

 


