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EU-kommisjonens reviderte forslag til rammedirektiv for tjenester -
videresending av Nærings- og handelsdepartementets høringsbrev

Vedlagt oversendes brev av 10. april 2006 fra Nærings- og handelsdepartementet om
høring av Europakommisjonens reviderte forslag til tjenestedirektiv.

EU-kommisjonen la i januar 2004 fram et forslag til et direktiv om tjenester i det indre
markedet, det såkalte tjenestedirektivet. Formålet med direktivet var å sørge for at det
indre markedet for tjenester virker som tiltenkt i henhold til EF-traktaten og EØS-
avtalen, ved å fjerne barrierer som hindrer fri bevegelse av tjenester og sikre fri
etablering for tjenesteytere. Helsetjenester var omfattet av direktivutkastets virke-
område. Som følge av EØS-avtalen vil tjenestedirektivet også gjelde i Norge.

Direktivutkastet har vært gjenstand for omfattende politisk og faglig debatt, herunder
de helsepolitiske implikasjonene av det opprinnelige utkastet. Senest i februar d.å.
sendte Regjeringen norske kommentarer til EU, i forkant av avstemningen i EU-
parlamentet 16. februar d.å.

I etterkant av EU-parlamentets behandling framla Kommisjonen 4. april i år et revidert
utkast til tjenestedirektiv. I det vedlagte brevet fra Nærings- og handelsdepartementet
(NHD) sendes det reviderte forslaget på høring. Forslaget, som er en foreløpig versjon,
kan lastes ned fra følgende internettadresse:
h : euro a.eu.int comm internal market services docs services-dir ides amend ro en. df

Som det framgår av NHDs brev, samsvarer det reviderte forslaget til direktiv i stor grad
med avstemningsresultatet fra Parlamentet. Det vises til NHDs brev for en nærmere

Postadresse Kontoradresse  Telefon Administrasjonsavdelingen Saksbehandler
Postboks 8011 Dep Ei=  Gerhardsens  plass 3 22249090 Thor  Erik Lindgren
0030 Oslo Org no. Telefaks 22248484

983887406 22249577



redegjørelse for elementene i Kommisjonens reviderte forslag.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har foreløpig ikke hatt tid til å foreta en
grundig gjennomgang av det reviderte utkastet og konsekvensene for helseområdet.

Det synes likevel klart at EU-parlamentets vedtak om å fjerne helsetjenester fra direk-
tivets virkeområde, er opprettholdt i Kommisjonens reviderte forslag. Det ser ut til at
helsetjenester i utgangspunktet unntas fra direktivet uavhengig av hvordan de er
organisert og finansiert, og enten det er private eller offentlige aktører som yter dem.
Unntaket omfatter foruten rene helsetjenester også farmasøytiske tjenester som ytes av
helsepersonell, og refusjon av utgifter til helsehjelp. Det vises særlig til direktivutkastet
artikkel 2 nr. 2 bokstav cc (side 41) og recital lOc og 10d (side 21-22) samt
kommisjonens bemerkninger om helsetjenester på side 3.

Det vises til NHDs høringsbrev for en redegjørelse for videre prosess i EU. Nasjonalt
har NHD fastsatt kort høringsfrist med henvisning til den forventede timeplanen for
behandlingen av det reviderte direktivutkastet i EU.

NHDs høringsbrev oversendes adressatene til orientering og for eventuelle
kommentarer. Dersom noen av adressatene vil ønske å komme med merknader, må
disse være NHD i hende senest 9 mai. HOD mottar gjerne en kopi av eventuelle
høringsuttalelser.

NHD inviterer i tillegg myndigheter og organisasjoner til et hørin smøte 26 a ril kl
1200-1500 i plenumsalen, Nærings- og handelsdepartementet, Einar Gerhardsens plass
nr 1. Interesserte kan melde seg på til NHD v/Hege Nordli (hnoadeo.no) så snart som
mulig.
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