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Høring av tjenestedirektivet

Det vises til høringsbrev av 22. desember 2006 der Nærings- og handelsdepa rtementet ber om
høringsinstansenes kommentarer til hvilke lover/forskrifter som må endres dersom
tjenestedirektivet gjennomføres i norsk rett. Etter samtale med Sølve Monica Steffensen fikk
Forbrukerrådet utsatt høringsfristen til 5. mars 2007.

Foreløpige utkast til direktiv har tidligere væ rt  ute på høring. Forbrukerrådet har gitt
kommentarer til direktivutkastene, jfr. våre brev av 26. mars 2004 og 10. mai 2006. Direktivet er
ikke endret i særlig grad etter forrige høringsrunde. Vi vil presisere at dette på ingen måte gir en
fullgod oversikt over effektene direktivet har for det norske forbruke rvernet.

Forbrukerrådet ser som tidligere positivt på en nedbygging av hindringer for handel i tjenester.
Forbrukere vil kunne dra nytte av den økte konkurransen dette medfører gjennom bredere
utvalg, lavere priser og høyere kvalitet.

Fri bevegelse av tjenester er beskyttet i Roma-traktatens og EØS-avtalens kapittel 3. Etter EF-
domstolenes praksis er det imidle rt id antatt at vertslandets forbruke rvernregler kan gjøres
gjeldende overfor tjenesteytere som er etable rt  i en annen medlemsstat. Art ikkel 16 i
tjenestedirektivet endrer situasjonen. I det vedtatte direktivet er det ikke gitt adgang til å
anvende forbruke rvernregler på en tjenesteyter som er etable rt  i en annen medlemsstat.
Forbrukerrådet er bekymret over at EF-domstolens rettspraksis begrenses på denne måten.
Norges adgang til å opprettholde, og ytterligere bygge ut vernet av forbrukerinteressene, vil
begrenses ved en gjennomføring av tjenestedirektivet i norsk rett.

Når det gjelder mer konkrete eksempler på hvordan rettstilstanden endres ved en norsk
implementering av direktivet, er det svært  vanskelig å gi noen uttømmende oversikt. Bakgrunnen
for dette er delvis omfanget av direktivet, delvis uklarheter knyttet til hvordan direktivet skal
tolkes. Dette er bakgrunnen for at vi tidligere har bedt om at det blir foretatt en grundig
gjennomgang av virkningene direktivet har for norsk forbruke rvern. En slik gjennomgang ble
imidle rt id ikke gjennomfø rt .

Forbrukerrådet har derfor tatt initiativ til at professor Finn Arnesen utreder spørsmålet om
tjenestedirektivets konsekvenser for norske forbrukere. Betenkningen er delvis finansie rt  av
Barne- og likestillingsdepa rtementet og vil være klar 1. april. For Forbrukerrådet har det vært
viktig at våre synspunkter og vurderinger er godt forankret i en grundig vurdering og analyse.
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Vi har 28. februar mottat en foreløpig tilbakemelding fra Arnesen på tjenestedirektivet. Denne
rapporten følger vedlagt til orientering.  Forbrukerrådet vil når den endelige rapporten fra Arnesen
foreligger i april foreta en grundig vurdering av denne. Kommentarene vi ga i brev av 10. mai
2006 gjelder således fortsatt,  men vi vil se disse i sammenheng med Arnesen sine vurderinger og
analyser. Forbrukerrådet vil derfor i løpet av våren kunne komme med en bredere vurdering av
konsekvensene for norske forbrukere.
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