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Høring av rammedirektiv for tjenester

Vi viser til høringsbrev fra Nærings- og handelsdepartementet 22. desember 2006 sted
anmodning om kommentarer til tjenestedirektivet slik det ble vedtatt 11. desember 2006.

Nedenfor følger noen foreløpige kommentarer fra Miljøverndepartementet. ror øvrig
avventes beslutninger om videre prosess for direktivet.

Miljøverndepartementet viser også til våre kommentarer til Kommisjonens forslag til
rammedirektiv for tjenester i brev til Nærings- og handelsdepartementet 10, mai 2006.

Miljøverndepartementet mener at det endelige direktivet er klarere og mindre inngripende for
nasjonal myndighetsutøvelse enn Kommisjonens opprinnelige forslag til rammedirektiv.
Spesielt er det viktig at opprinnelseslandsprinsippet er vesentlig modifisert og at det også
medfører at tilsynsadgangen for nasjonale miljøkvav er i behold. På den annen side er det klart
at direktivet legger et nytt grunnlag for overprøving av nasjonale regler og praksis som vil ha
betydning også på det området Miljøverndepartementet forvalter. I EUs arbeid med direktivet
er en rekke samfumtsområder blitt unntatt fra direktivets virkeområde, men det er ikke tilfelle
for miljøområdet. De mer konkrete implikasjonene av direktivet vil måtte gås opp nærmere,
men vil ikke endelig kunne fastslås. Med basis i det nye direktivet vil det finne sted en
rettsutvikling over tid som det kan være vanskelig helt å overskue betydningen av.

Konkret ser Miljøverndepartementet behov for å gjennomgå vilkårene for tillatelser i kapittel
III. Disse berører konsesjonsordningene innenfor miljøvernregelverket, for eksempel visse
sider av forurensningsloven. I denne forbindelse er det nødvendig å gå igjennom
implikasjonene og praktisering av artikkel 13 nr 4 som bestemmer at en tillatelse skal være
ansett gitt dersom en forhåndsfastsatt saksbehandlingsfrist oversittes.
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I forhold til midlertidige tjenesteytere er det behov for å klargjøre rekkevidden av vilkårene
for nasjonal kravstilling i artikkel 16 første ledd, Beskyttelse av miljøet er ett av flere legitime
grunnlag for regulering ved nasjonale myndigheter, men yttergrensene i demme sammenheng
kan være noe uklare.

Når det gjelder kontroll og tilsyn med miljøkrav kan det være behov for gjennomgang av
rutiner og former for samarbeid mellom norske, i første rekke Statens forurensningstilsyns, og
andre europeiske lands, kontrollmyndigheter.
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