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Tilbakemelding fra Helse -  og omsorgsdepartementet - høring om
tjenestedi rektivet

Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets ekspedisjon av 22. desember 2006.

Helse- og omsorgsdepartementet har følgende merknader i saken:

Det vises til avsnitt om tjenestedirektivets konsekvenser for norsk alkoholpolitikk i den
norske posisjonen som ble sendt 29. november 2004. Som det fremgår der er det grunn
til å tro at tjenestedirektivet ikke vil få konsekvenser av betydning for norske alkohol-
politiske virkemidler. Slik vi ser det gir det vedtatte direktivet ikke grunnlag for å endre
denne tolkningen, jf. direktivets art. 2 jfr. art. 4 nr. 8. På denne bakgrunn ønsker vi at
merknadene om alkoholpolitikk videreføres i ny posisjon:

'Trade in alcoholic beverages:
Existing regulations on trade in alcoholic beverages in Norway include among other
things the requirement for a licence in order to retail or serve alcohol, a state retail
monopoly and a prohibition with respect to the advertising of alcoholic beverages.
Norway interprets the proposal as not affecting such national legislation."

Vi vil påpeke at denne forståelsen ikke bare gjelder for regulering av AS Vinmonopolet
(Lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonoplet), men at reguleringen av
alkoholholdig drikk også gjelder for detaljhandel i butikk, for hotell- og restaurant-
tjenester, og på reklameområdet. Også på disse områdene vil allmenne hensyn,
fortrinnsvis folkehelsehensynet, komme inn.
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I artikkel 2 nr. 2 litra j) i den norske oversettelsen av direktivet er det behov for en
språklig endring. Det står "sosial boliger". Det bør stå "sosial bolig", slik at det passer
med resten av oppramsingen i artikkel 2 litra j).

Vi viser for øvrig til den prosess NHD har igangsatt knyttet til det videre arbeid med
tjenestedirektivet, et arbeid vi fra HODs side anser positivt, og som vi vil delta i ved
behov.
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