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HØRING  AV TJENESTEDIREKTIVET
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Mattilsynet viser til Nærings- og handelsdepartementets brev av 22.12.2006 vedrørende høring av
Tjenestedirektivet.

Mattilsynet har følgende innspill:

Lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell regulerer rettigheter og plikter
for veterinærer, fiskehelsebiologer og dyrepleiere. Loven krever at personer som tilhører disse
yrkesgruppene må ha autorisasjon fra norske myndigheter (Mattilsynet). Når det gjelder søkere fra
EØS, er vilkårene for autorisasjon nærmere bestemt i disse forskriftene:
Forskrift 17. desember 1993 nr. 1203 om autorisasjon  og adgang til å utøve virksomhet som
veterinær i Norge for statsborgere fra EØS som er utdannet i andre land innen EØS
Forskrift 12. mai 2005 nr. 429 om autorisering av dyrehelsepersonell fra andre EØS-land

Forskriften fra 1993 implementerer direktiv 7811026/EØF endret ved direktiv 2001119/EF, og
direktiv 7811027/EØF endret ved direktiv 2001/19/EF. Forskriften fra 2005 implementerer direktiv
89148/EØF endret ved direktiv 2001/19/EF, og direktiv 92/51/EØF, endret ved direktiv 94/38/EF,
direktiv 95/43/EF, direktiv 97/38/EF, direktiv 2000/5/EF og direktiv 2001/19/EF.

Ifølge høringsbrevet omfatter direktivet "ikke tjenester som er regulert  i sektordirektiver i EØS-
avtalen,  som f.eks. finansielle tjenester,  elektroniske kommunikasjonstjenester og
transporttjenester.  Tjenestedirektivet regulerer tjenestesektorer i EØS-avtalen kun i den grad disse
ikke er regulert  i annen EØS-lovgivning. Dette betyr at alle andre EØS-rettsakter, herunder
Utsendingsdirektivet og Yrkeskvalifikasjonsdirektivet, går foran Tjenestedirektivet dersom det
skulle oppstå en konflikt; se Tjenestedirektivets artikkel 3."

Dette tyder på at direktivet får liten betydning for regelverket om dyrehelsepersonell.
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Mattilsynet har ingen øvrige kommentarer.
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