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HØRING AV EUROPAKOMMISJONENS REVIDERTE FORSLAG TIL
RAMMEDIREKTIV FOR TJENESTER (TJENESTEDIREKTIVET)

Det vises til departementets brev av 10. april d.å.

Landsorganisasjonen viser innledningsvis til at det ved Europaparlamentets behandling av
direktivet i februar d.å. ble gjort vesentlige endringer i tråd med sterke krav fra europeisk
fagbevegelse. Dette gjelder blant annet generelle unntak for arbeidsrettslige regler og
grunnleggende faglige rettigheter, herunder retten til arbeidskamp, samt klargjøring av at
utstasjoneringsdirektivet går foran tjenestedirektivet. Videre er helsetjenester (både offentlig
og privat) samt vikarbyråer og vaktselskaper ekskludert fra direktivets anvendelsesområde.
Landsorganisasjonen ser positivt på de endringer som er gjort og ber Regjeringen bidra til at
disse følges opp ved den videre behandling av direktivet.

Landsorganisasjonen vil videre bemerke at kommisjonens reviderte direktivutkast på en del
områder er uklare både når det gjelder virkeområde og hvordan de ulike bestemmelser
materielt sett skal forstås. Landsorganisasjonen ber derfor Regjeringen bidra til at den
endelige direktivtekst blir klarest mulig. Dette gjelder særlig direktivets artikkel 16 som
omhandler fri utveksling av tjenesteytelser og de begrensninger som der angis i vertslandets
adgang til å kunne stille krav til å oppta og utføre tjenester. Landsorganisasjonen ser blant
annet ingen grunn til at de allmenne hensyn som er angitt i artikkel 16 nr  I  bokstav b) og nr 3
første setning skal  være  snevrere enn definisjonen av  "tvingende allmenne hensyn" i  artikkel
4 nr 7 bokstav a).

De begrensninger i vertslandets adgang til å stille krav som er omhandlet i artikkel 16 nr 2 er
også uklare, og kan medføre problemer i forhold til reguleringer som er innført eller ønskes
innført av hensyn til å bekjempe sosial dumping. Regjeringen må arbeide for at dette unngås.
Dette gjelder særlig krav i byggherreforskriften til utstedelse av ID-kort, bruk av
antikontraktørklausul ved offentlige anskaffelser og opplysningsplikt om utenlandske
oppdrags- og arbeidstakere.
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Artikkel 16 nr 2 bokstav e) forbyr at vertslandet stiller krav om at tjenesteyteren skal være i
besittelse av et særlig identitetsbevis som utstedes av  "deres kompetente myndigheter",
Hvorvidt definisjonen i artikkel 4 nr 8 også omfatter utstedelse av ID-kort iht.
byggherreforskriften § 10 er uklart. Regjeringen bes klargjøre, og medvirke til, at det her ikke
oppstår motstrid.

Det må videre klargjøres at det i forhold til kontroll og tilsyn skal være adgang for  andre enn
offentlige myndigheter til å utføre denne, og også at denne kan utføres iht. lov,
kollektivavtaler eller praksis i det enkelte land.

Bemanningsforetak er unntatt fra direktivet, jf artikkel 2 nr 2 bokstav cb). Det må her fremgå
at unntaket omfatter utleie av arbeidskraft generelt, ikke bare utleievirksomhet fra
vikarbyråer/bemanningsforetak.

Sosiale tjenesteytelser er iht. artikkel 2 nr. 2 bokstav cg) unntatt fra direktivet i forbindelse
med  "socialt boligbyggeri, børnetilpasning og støtte til trængende familier og
enkeltpersoner"  (dansk oversettelse).  Det må klargjøres at unntaket omfatter samtlige sosiale
ytelser,  herunder eldreomsorg.

Det er også Landsorganisasjonens syn at de tjenesteytelser av allmenn økonomisk interesse
som er  angitt  i artikkel 17 nr 1, og som er unntatt  fra artikkel 16, må unntas  fra direktivet i sin
helhet.

LO ber Regjeringen om å arbeide for at alle oppdragsmottakere må ha en representant i Norge
som representerer oppdragsmottakeren i enhver aktuell sammenheng .  Dette er det et klart
behov for av mange grunner, bl.a. for effektivt å kunne inndrive lønn og andre ytelser
arbeidstakeren har krav på.

Direktivforslaget har gjennomgått  vesentlige forbedringer siden kommisjonens første utkast
forelå i januar  2004.  Forslaget, slik det nå  fremstår,  inneholder likevel  fremdeles uklarheter
på viktige områder. Landsorganisasjonen vil derfor avvente den videre utvikling før det tas
endelig stilling til om Landsorganisasjonen vil  anbefale Regje ringen å benytte
reservasjonsretten i EØS-avtalen  (veto)  mot innføring av direktivet.
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