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Tjenestedirektivet -  høringssvar

Det vises til brev fra NHD den 22. desember 2006.

Vi har vurdert tjenestedirektivet slik det ble vedtatt av EU-rådet 11. desember 2006.
Sjøfartsdirektoratet yter selv tjenester, i tillegg til at private virksomheter far delegert myndighet
fra direktoratet, eller gis autorisasjon til å utføre blant annet kontroll- og sertifiseringstjenester.

Tjenester innenfor de områder Sjøfartsdirektoratet forvalter, er blant annet klassifisering av skip,
men dette faller utenfor tjenestedirektivet ettersom det er regulert av særskilt direktiv. Krav til
sertifisering av fritidsbåter og skipsutstyr gjelder produkter, og ikke tjenester, og faller også
utenfor tjenestedirektivets anvendelsesområde. Videre vil krav om godkjenning av faglige
kvalifikasjoner ikke bli påvirket av tjenestedirektivet.

Slik vi vurderer det, er det ved oppnevning/godkjennelse av foretak eller personer som utøver
andre tjenester enn de nevnt i avsnittet overfor som tjenestedirektivet vil få betydning for. Dette
gjelder for eksempel forskrift 3. oktober 2002 nr. 985 om kontroll av fiske- og fangstfartøy fra
10,67 til 15 meter største lengde, forskrift 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr (blant annet
å vurdere om kvalitetssystemet som skal sikre at produktene, er i samsvar med EF-
typeprøvingssertifikat) samt forskrift 13. januar 1986 nr. 31 om dekkskraner m.v. på flyttbare
innretninger. Godkjenning av foretak og kontrollorgan samt oppnevnelse av sakkyndige personer,
er heller ikke etter dagens tilstand avgrenset til norske firmaer eller borgere. Vi har således ingen
innvendinger mot direktivets bestemmelser.

Sjøfartsdirektoratet imøteser det videre praktiske arbeidet med å modemisere og videreutvikle en
forvaltningspraksis på fellesskapsplan og nasjonalt plan, herunder opprettelse av nasjonale
kontaktpunkter, slik det er nevnt i direktivet.
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Sig ude
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Send dokumenter elektronisk. Sjøfartsdirektoratet oppfordrer  alle som  har mulighet  Ul å sende inn  brev og dokumentasjon  elektronisk s e-post til
postmottak.haugesund@sjofartsdir.no. Vedlegg  i størrelse inntil  A3 kan sendes på formatene til MS  Office, Acrobat Reader, eller scanne  m bilder i TIF-format.
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