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Høring av Europakommisjonens revidert e forslag til rammedirektiv for
tjenester
Vi viser til Deres brev av 10. april 2006 der det bes om høringsinstanseneskommenterertil det
reviderte tjenestedirektivet
. Forbrukerrådethar tidligerekommentert det opprinneligedirektivutkastet
fra kommisjonen. Våre kommentereri forrige høringsomganggjelderfortsatt så langtde passer, se
vedlegg. I dette brevet kommer ytterligere kommentarerknyttet til de foreslåtte endringene.
Generelt
Formålet med tjenestedirektivet er å bygge ned hindringene for grenseoverskridende tjenesteytelser
og etableringer i EU-området. Gjennom EØS-avtalen vil formodentlig direktivet gjennomføres i norsk

rett.
Forbrukerrådetser generelt sett positivtpå en nedbyggingav hindringer for handel i tjenester.
Forbrukerevil kunne dra nytte av den økte konkurransendette medførergjennom bredere utvalg,
lavere priser og høyere kvalitet.
Økt handel over landegrenseneforutsetter imidlertid ikke bare at det blirenklere å tilby tjenesterover
landegrensene, men også at etterspørselsiden, i særdeleshetforbrukerne, har tillitt til at deres
interesserer tilstrekkeligvernet. Etter Forbrukerrådetsoppfatningtar ikke den foreslåtte
direktivtekstentilbørlighensyntil forbrukernes interesser.
Det er særlig i forhold til tjenestefrihetsprinsippet Forbrukerrådet er bekymret for hvorvidt forbrukerne
er tilstrekkeligvernet. Under følger en gjennomgangav de bestemmelsenesom er av særlig

interesse.
Artikkel 16 - tjenestefrihetsprinsippet
Det grunnleggende prinsippet om frihet til å yte grenseoverskridende tjenester følger av direktivets
a rtikkel 16. Bestemmelsen forbyr landet (vertslandet) som mottar en tjeneste fra en næringsdrivende
etable rt i en annen medlemsstat, å stille krav om tillatelse eller regulere tjenesten på annen måte.
Unntak fra denne hovedregelen kan bare begrunnes ut fra ivaretakelse av offentlig orden, sikkerhet,
helse eller miljø.
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Fri bevegelse av tjenesterer en av de fire friheterog er beskyttet i Roma-traktatensog EØSavtalens kapittel 3. Reglene er nærmere presisertgjennompraksisi EF-domstolenog
Førsteinstansre
tten. Etter domstolenespraksiser det antatt at vertslandetsforbrukervernreglerkan
gjøres gjeldendeoverfor tjenesteyteresom er etablert i en annen medlemsstat.' A rtikkel 16 i
tjenestedirektivetfraviker EF-domstolenstolkningav reglene i Roma-traktaten. I det foreslåtte
direktiveter det ikke gitt adgang til å anvendeforbrukervernreglerpå en tjenesteytersom er etablert i
en annen medlemsstat.2
Forbrukerrådeter svært bekymretover at EF-domstolensrettspraksisbegrensespå denne måten.
Norges adgang til å opprettholde og ytterligere bygge ut vernet av forbrukerinteressenevil vesentlig
innskrenkesdersom reglene får gjennomslag. Etter vår oppfatningbør unntakenefra
tjenestefrihetsp
rinsippeti a rtikkel 16 nr. 1 og 3 bygges ut i samsvar med EF-domstolenesrettspraksis
slik at norskeforbrukervernreglerkan gjøres gjeldendeoverfor tjenesteyteresom driver sin
virksomhet fra et annet land.
Artikkel 3 - lovvalgsregler
Direktivforslagets a rtikkel 3 omhandler tjenestedirektivets forhold til annen felleseuropeisk lovgivning.
I artikkel 3 annet ledd presiseres det at internasjonal privatrett (lowalgsregler) går foran
tjenestedirektivet. Videre fremholdes det at bestemmelsen innebærer at forbrukere i prinsippet vil
være beskyttet av forbruke rvernreglene i sitt hjemland.3
At forbrukerne i henholdt til lovvalgsreglene alltid kan støtte seg på forbruke rvernreglene i sitt
hjemland er ikke nødvendigvis riktig. For det første er det uklart hva som blir utfallet av de
felleseuropeiske lovgivningsprosessene det henvises til i direktivet (Rom l - kontraktre ttslige
lowalgsregler og Rom II - lovvalg ved erstatningskrav utenfor kontrakt). I forhold til Rom ll har
kommisjonen foreslå tt en annen hovedregel. I forordningsforslaget a rtikkel 5 er det foreslått at
lovreglene der skaden oppstod i utgangspunktet skal gjelde. Dette trenger ikke nødvendigvis være
reglene i forbrukerens hjemland.

Fordet andreer det et spørsmålom hvilkeforbruke
rvernreglersomomfattes av lowalgsreglene
i
artikkel 3 og hvilkeomfattes av tjenestefrihetsprinsippeti a rtikkel 16. Det er klart at offentligrettslige
krav (i for eksempel markedsføringsloven
, inkassolovenog eiendomsmeglingsloven
) faller utenfor
begrepet internasjonalprivatrett og vil derfor ikke omfattes av tjenestefrihetsprinsippet
. Like klart er
det at kontraktsregleromfattes av lowalgsreglene(for eksempel håndverkertjenestelovenog
angrerettloven). Det som imidlertid er mer usikkert er hva som gjelderfor de reglene som ikke
omfattes av de felleseuropeiskelowalgsreglene, Rom l og Il. Bestemmelsensoverskrifter
"Relationshipwith other provisionsin communitylavd'.Dette kan tale for at tjenestefrihetsprinsippet
gjelder for de krav der lovvalgsspørsmåletikke er regulert på europeisknivå.
Et annet og særnorskproblemer at Norge, i motsetningtil de fleste andre europeiskeland, ikke har
ratifisert og implementert reglene i Rom-konvensjonen
. I henholdtil Rom-konvensjonenartikkel 5 får
forbrukervernreglene i forbrukerenshjemlandi stor utstrekninganvendelsepå grenseoverskridende
tjenestekontrakter. Norsk internasjonalprivatrett løser imidlertid ikke denne problemstillingen
og
selgerlandetsrett må derfor legges til grunn dersomselger i tjenestekontraktenhar regulert
spørsmålet. For tjenestekontrakteruten lowalgsklausuler situasjonenmer usikker. Konsekvensenav
dette er at norskeforbrukerehar et vesentligdårligerevern enn andre europeiskeforbrukerenår de
handler med næringsdrivendefra andre land. Tilleggetom at forbrukernei prinsippetskal vernes av
sitt hjemlandsforbrukervernregler løser på ingen måte denne problemstillingen.
' Se eksempelvis
sak C-288189Collectieve
Antennevoo rziening Gouda med fler mot Commissariaat voor de Media [19911ECR I4007, avsnitt 27).
2
Ve rtslandetsforbrukervernreglerkan imidlertid gjøres gjeldendeoverfor virksomhetsom er etablert i landet,jfr.
a rtiklene 9 og 10. Begrepet"overridingreasonsrelatingto the publicinterest"omfatter i henholdtil a rtikkel4 (7a)
regelverksom er ment å beskytte forbrukerne.
' Se også artikkel 17 (20) der dette er presisert i forholdtil tjenestefrihetsprinsippet
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Artikkel 17 - unntak fra tjenestefrihetsprinsippet for rettslig inkasso
I a rtikkel 17 er det gitt diverse unntakfra tjenestefrihetsprinsippet
. Et av unntakenegjelder rettslig
inkasso, jfr. 7a. Utenrettslig inkassoomfattes ikke av unntaket og tjenestefrihetsprinsippet gjelder
de rfor fullt ut. Dette innebærerat norskeregler i utgangspunktetikke kan anvendes på inkassoforetak
som yter tjenester i Norge forutsatt at selskapeter etablert i EØS-området, men ikke i Norge. Dette
gjelder krav til norsk inkassobevilling, medlemskapi inkassoklagenemndam.m.
Det knytter seg imidlertid noe mer usikkerhettil hvorvidt utenlandskeinkassoforetakmå oppfyllede
andre kravene inkassolovenstiller(for eksempel kravene til hvordanfordringerskal drives inn etter
inkassoloven§ 9 følgende og kravet til god inkassoskikketter samme lov § 8). Dette vil bero på om
disse kravene omfattes av lovvalgsreglene i artikkel3 og hva lowalgsreglene i så fall går ut på. Etter
tjenestefrihetsprinsippeti artikkel 16 er utgangspunktetat inkassoselskaperfra EU/EØS-området ikke
kan møtes med verken adgangskrav("access") eller andre løpende krav ("exercise") til virksomheten.
Dette taler for at inkassolovenskrav til eksempelvisgod inkassoskikkikke kan gjøres gjeldende
overfor selskapersom er etablert i andre land i EØS-området. Hvorvidt inkassolovenskrav allikevel
får anvendelseetter artikkel 3 i direktivetog norsk internasjonalprivatrett , er høyst uklart.
Under enhver omstendighetvil det norskeforbrukervemet bli vesentligsvekket iom. at det ikke kan
stilleskrav om norsk inkassobevilling
. Som en konsekvensav tjenestedirektivetvil ikke reglene i
inkassolovenkunne effektivtkontrolleres(hvisde overhodekan gjøres gjeldende). Videre vil ikke
medlemskapi en obligatorisk tvisteløsningsmekanisme
kunne settes som krav for å drivevirksomheti
Norge. Det er Forbrukerrådetse rfa ring at Inkassoklagenemndahar bidratt vesentligtil en forbedring
av inkassopraksis
. I dag finnes det ingen tilsvarendeeuropeisktvisteløsningsordning
. Reglene i
a rtikkel 32 som omhandlertvisteløsningstilleringen krav til opprettelsen av et effektivt
tvisteløsningssystem.
Etter Forbrukerrådetsoppfatningbør derfor både rettslig og utenrettslig inkassounntasfra
tjenestefrihetsprinsippet.
Artikkel 21 - forbudet mot diskriminering av tjenestemottakere
Kommisjonen har i artikkel 21 foreslå tt en regel som kan være meget positiv for norske forbrukere.
A rtikkel 21 forbyr vilkår som diskriminerer tjenestemo ttakere på bakgrunn av nasjonalitet eller bosted.
I a rtikkel 21 annet ledd og fo rtalen avsnitt 50 er imidlertid omfanget av dette ikkediskrimineringsprinsippet vesentlig innskrenket gjennom henvisning til at ulike markedsforhold kan
legitimere forskjellsbehandling. Unntakene fra ikke-disk rimineringsprinsippet gjør det ukla rt om
tjenesteytere kan tvinge forbrukere til å kjøpe tjenester fra tjenesteyterens avdeling eller forhandler i
forbrukerens hjemland og ikke fra et annet medlemsland der prisene kan være lavere.
Etter Forbrukerrådetsoppfatningbør unntaketfra ikke-diskrimineringsprinsippet
vesentliginnskrenkes
for å sikre forbrukernesrett til å handletjenester på tvers av landegrensene.
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