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Høring - Europakommisjonens forslag til direktiv om meldeplikt for krav til 

tjenestevirksomhet   

Europakommisjonen fremmet 10. januar 2017 forslag til direktiv om meldeplikt for 

tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet. Direktivet erstatter eksisterende regler om  

meldeplikt i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked 

(tjenestedirektivet).  

 

Forslag til direktiv om meldeplikt for krav til tjenestevirksomhet er publisert på 

Europakommisjonens hjemmesider på internett: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20502  

 

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette kommisjonens forslag til direktiv om 

meldeplikt for krav til tjenestevirksomhet på høring. Høringsfristen er 9. april 2017. 

 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at dere sender inn 

høringsuttalelser digitalt ved å bruke skjema for høringsuttalelser. Man kan lese og svare på 

høringen her: www.regjeringen.no/id2536374/ 

 

 

Innholdet i forslag til direktiv 

Tjenestedirektivet inneholder regler om meldeplikt for nye eller endrede tillatelsesordninger 

og visse andre krav som kan gjøres gjeldende overfor tjenesteytere. EØS EFTA-statene skal 

melde utkast til nasjonale regler til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Hovedformålet med 

meldeplikten er å sikre at nasjonale myndigheter foretar en vurdering av at krav til 

tjenesteytere ikke forskjellsbehandler, er begrunnet i tvingende allmenne hensyn og er egnet 

og nødvendig for å oppnå formålet med kravet. Lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20502
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meldeplikt for tekniske regler m.m. (EØS-høringsloven) gjennomfører reglene i Norge.  

 

Reglene om meldeplikt har ikke fungert etter hensikten. Det er store forskjeller i praksis 

mellom EØS-statene om hvilke krav som skal meldes, og i hvordan meldingene utformes.  

Europakommisjonen har derfor fremmet forslag til et nytt direktiv som oppdaterer systemet 

med meldeplikt. De viktigste endringene som foreslås er: 

 Artikkel 3 inneholder krav om at forslag til nasjonale regler skal meldes til 

Europakommisjonen (ESA) minst tre måneder før de vedtas. 

 Artikkel 4 definerer hvilke krav som omfattes av meldeplikten. Meldeplikten utvides 

til også å gjelde nasjonale krav om at tjenesteytere har profesjonsansvarsforsikring. 

Forbud mot å yte flere slags tjenester eller å yte tjenester i samarbeid med andre 

tjenesteytere skal også meldes. 

 Ifølge artikkel 6 kan Europakommisjonen (ESA) gi varsel dersom de mener forslag til 

nasjonalt regelverk ikke er i samsvar med reglene i tjenestedirektivet. Myndighetene 

skal i slike tilfeller ikke vedta regelverket før tre måneder etter utløpet av 

meldeperioden i artikkel 3. Ifølge artikkel 7 kan kommisjonen (ESA) fatte beslutning 

om at den anser et regelverksforslag for å være i strid med forpliktelser i 

tjenestedirektivet, og kreve at myndighetene ikke vedtar, eventuelt opphever, det 

aktuelle regelverket.  

 Forslag til nasjonale regler omfattet av meldeplikten skal gjøres offentlig tilgjengelig, 

jf. artikkel 8. 

 

Meldeplikten gjelder kun krav til tjenestevirksomhet som er omfattet av tjenestedirektivets 

virkeområde. Tjenestedirektivet gjelder ikke arbeidsretten, sosialtjenester, helsetjenester, 

finansielle tjenester, transporttjenester mv.  

 

Høringsinnspillene vil danne grunnlag for norsk posisjon til forslag til direktiv om meldeplikt 

for krav til tjenestevirksomhet.  

 

Spørsmål knyttet til høringen kan sendes til seniorrådgiver Einar Døssland  

(einar.dossland@nfd.dep.no).  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Randi Vesseltun (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Einar Døssland 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Adresseliste: 

Departementene 

 

Brønnøysundregistrene 

Direktoratet for arbeidstilsynet 

Direktoratet for byggkvalitet 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Finanstilsynet 

Helsedirektoratet 

Justervesenet 

Mattilsynet 

Miljødirektoratet 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

Regelrådet 

Sjøfartsdirektoratet 

Statens jernbanetilsyn 

Statens vegvesen Vegdirektoratet 

 

Advokatforeningen 

Akademikerne 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Bedriftsforbundet 

Europabevegelsen 

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) 

Hovedorganisasjonen Virke 

KS 

Landsorganisasjonen i Norge 

Nei til EU 

Norges Juristforbund 

Næringslivets Hovedorganisasjon 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 


