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Høringsuttalelse - tjenestedirektivet 
 
Næringslivets Hovedorganisasjon viser til sine tidligere uttalelser i løpet av 
behandlingsprosessen for tjenestedirektivet, h.h.v. av 17. mars 2004 og 19. mai 2006.  
 
 
Generelle kommentarer 
Direktivet har hatt en lang og omstendelig vei frem mot endelig vedtakelse i Rådet 11. 
desember 2006. I løpet av denne prosessen har direktivet gjennomgått store endringer i 
forhold til Europakommisjonens opprinnelige forslag fra januar 2004.   
 
NHO beklager at virkeområdet er redusert og at det fortsatt vil være unødvendige 
restriksjoner for den frie tjenesteflyten, men vi er samtidig fornøyd med at man har lykkes i 
bestrebelsene for å komme frem til et kompromiss som alle parter kunne akseptere. 
 
NHO er, som vi også har understreket tidligere, svært opptatt av at tjenestedirektivet skal 
bidra til at potensialet for økt verdiskaping og sysselsetting som denne sektoren representerer 
blir utløst. Økt handel med tjenester vil gi økt konkurranse, som igjen bidrar til økt kvalitet 
og reduserte priser.   
 
Etter NHOs mening er tjenestedirektivet et første viktig skritt på veien for å utvikle mer 
effektive tjenestenæringer. Norge har mange små og mellomstore tjenesteleverandører som 
er meget konkurransedyktige. For disse vil økt markedsadgang gi store muligheter. Økt 
konkurranse vil gi både forbrukere og næringsliv større tilgang, bedre kvalitet og lavere 
priser på tjenester. 
 
 
Rask inkludering i EØS-avtalen 
Direktivet inneholder ingen substansielle juridiske endringer i forhold til EØS-avtalens 
og EF-traktatens generelle bestemmelser om fri bevegelse av tjenester. Imidlertid innfører 
direktivet en rekke bestemmelser av teknisk og administrativ karakter. Det er en rekke tiltak 
som må settes i gang på nasjonalt nivå før 28. desember 2009, som er fristen for nasjonal 
implementering (også i EFTA/EØS-landene). Flere land har derfor allerede startet 
forberedelsene til implementering av direktivet. 
 
Tjenestedirektivet er i høyeste grad EØS-relevant, da bestemmelsene om fri bevegelse av 
tjenester i hele EØS-området allerede er nedfelt i EØS-avtalen. Dette innebærer at 



 2

tjenestedirektivet skal implementeres som vedlegg til EØS-avtalen og gjennomføres i 
nasjonal lovgivning i EFTA/EØS-landene på samme tidspunkt som i EUs medlemsland.  
 
På denne bakgrunn mener NHO at det er svært viktig at direktivet raskest mulig blir 
inkludert i EØS-avtalen, og at norske myndigheter umiddelbart starter arbeidet med å 
oppfylle kravene om forenkling og bedre informasjon. Norske tjenesteleverandører og alle 
som kjøper tjenester i Norge må få ta del i de fordelene direktivet gir. 
 
 
Nasjonal implementering nøkkelen til suksess. 
Medlemslandene har knappe tre år på å forberede implementering av direktivet i nasjonal 
lovgivning. Mye skal på plass før fristen 28. desember 2009.   
 
For at direktivet skal oppnå den tilsiktede virkning, er det svært viktig at alle land 
implementerer direktivet på en ”indre marked-vennlig” måte, at man legger til rette for økt 
handel med tjenester i det indre marked gjennom å fjerne unødvendige nasjonale barrierer og 
gjennom forenkling av administrative prosesser i medlemslandene. 
 
NHO er kjent med at Europakommisjonen har igangsatt arbeidet med å assistere 
medlemslandene i forbindelse med implementering av direktivet, blant annet gjennom 
workshops som behandler de ulike tiltakene som skal iverksettes på nasjonalt nivå. Det er 
gledelig at også EFTA-landene er invitert til å delta på disse workshopene. Kommisjonen vil 
komme med guidelines for nasjonal implementering. For å oppnå lik implementering og 
håndhevelse er det viktig at også norske myndigheter følger de ”oppskrifter” som her 
kommer. 
 
Vi vil spesielt fremheve betydningen av at Norge blir inkludert i prosessene vedrørende 
evaluering av rapporter om nasjonale lover og godkjenningsprosedyrer. Det vil ikke være 
tilstrekkelig at ESA og de tre EFTA-/EØS-landene skal evaluere sine rapporter. Rapportene 
fra Norge (og de øvrige EFTA-/EØS-land) må bli en del av den europeiske 
evalueringsrunden. Dette er viktig for å understreke vår deltagelse i det indre marked og for 
å synliggjøre at norske tjenesteleverandører omfattes av de samme bestemmelser som 
tjenesteleverandører i EUs medlemsland. At norske rapporter gjennomgår den samme 
behandling som rapportene fra EUs medlemsland vil også være viktig i forbindelse med den 
tillitskapende prosessen. 
 
Vår deltagelse i det administrative samarbeidet som skal etableres i henhold til direktivets 
kapittel VI, vil være avgjørende for at andre lands myndigheter skal ha tillit til at også norske 
tjenesteleverandører leverer sikre og kvalitetsmessig gode tjenester. I denne forbindelse vil 
det være viktig at Norge blir inkludert i det elektroniske systemet for informasjonsutveksling 
som skal etableres, og at norske tjenestemenn får ta del i den utveksling og opplæring som 
skal gjennomføres i henhold til artikkel 34. 
 
Gjennom vår deltagelse i BusinessEurope (tidligere UNICE) følger vi prosessen med 
nasjonal implementering i de ulike land. Vi har etablert et system for gjensidig orientering 
om status for slik implementering i hvert enkelt land. Som nevnt har flere land igangsatt 
implementeringsarbeidet, og i flere land er våre søsterorganisasjoner involvert i ekspert- og 
arbeidsgrupper for å bidra i dette arbeidet.   
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NHO vil gjerne bidra på tilsvarende måte i forbindelse med implementering av direktivet i 
norsk lovgivning, og vi ser frem til et godt samarbeid med Nærings- og 
handelsdepartementet i denne forbindelse. 
 
 
Med vennlig hilsen 
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON 
Område næringspolitikk 
 
 
 
Petter Haas Brubakk 
Direktør 


