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Høring Europakommisjonens forslag til forordning og direktiv om europeisk 

tjenestekort    

KD viser til NFDs høring om Europakommisjonens forslag til forordning og direktiv om 

europeisk tjenestekort, med høringsfrist 8. mars 2017.  

 

Europakommisjonen foreslår både en forordning og et direktiv om et europeisk 

profesjonskort. Direktivet har et vedlegg med en oversikt over hvilke tjenester som 

tjenestekortet i første omgang skal gjelde for. I begynnelsen vil dette gjelde forskjellige typer 

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

tjenestedirektivets virkeområde.  

 

Kortet er en frivillig ordning som skal gjøre det enklere for næringsdrivende å gjennomføre 

administrative prosedyrer som kreves for å tilby tjenester over grensen i EØS. 

 

Vi er av den oppfatning av at det kunne vært enklere å lese og forstå dersom direktivet og 

forordningen var i en rettsakt. Slik det står nå kan det være vanskelig tilgjengelig for leser og 

vanskelig å vite når en skal benytte direktivet og forordningen.  

 

Vi ser at forslagene til rettsakter også vil ha grensedragning til yrkeskvalifikasjonsdirektivet. 

Etter det vi kan se vil følgende yrker kunne omfattes av tjenestekortet: 

 Bygg- og anleggstjenester 

 Fagansvarlig damsikkerhet – OED  



Side 2 

 

 Vassdragsteknisk ansvarlig – OED  

 Alle regulerte yrker innenfor elektrosektoren – JD  

 Heismontør – JD  

 Kvalifisert person for ekomnettautorisasjon – SD 

 Forretningstjenester 

 Juridiske tjenester (unntatt advokat), rettshjelper – JD  

 Regnskapsfører (ikke revisor tjenester som omfattes av xxx) – FIN  

 Translatør- og tolketjenester – KD for translatør 

 

Når det gjelder translatør har KD kommet til at dette nå er et regulert yrke som omfattes av 

yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Dette betyr at forslagene om europeisk tjenestekort også vil 

berøre KD.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ellen Smogeli (e.f.)  

fagdirektør 

 Elisabeth Skjebstad 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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