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Høringsuttalelse fra Europabevegelsen:

Tjenestedirektivet

Europabevegelsen viser til at det endelige forslag til tjenestedirektiv omfatter kommersielle,
konkurranseutsatte tjenester, unntatt  tjenester som er regulert  i egne direktiv.

Norge er blant de land som i dag er mest åpent for andre lands tjenestesektor, mens norsk
tjenestenæring kan møte dirkriminerende bestemmelser i andre land i det indre marked.
Tjenestedirektivet vil således styrke norsk tjenesteytende virksomheters muligheter i det
indre marked.

Europabevegelsen ser det slik at Tjenestedirektivet innfører regler på et området som i dag
bare delvis er regulert  gjennom andre direktivet, og at dette legger klarere føringen og
avgrensninger i den hovedregel som gjelder i dag, nemlig at medlemsstatene skal respektere
tjenesteyters rett til å yte midlertidige tjenester på tvers av landegrensene.  I  tillegg skal
vertslandet sikre fri tilgang til og fri utøvelse av midlertidig tjenesteyting. Tjenestedirektivet
innebærer også at landet tjenesten ytes i skal ha rett til å treffe forholdsregler der det er
nødvendig å beskytte den offentlige orden, den offentlige sikkerhet og miljøet. En
forutsetning for å treffe slike tiltak er at de er forholdsmessige og ikke-diskriminerende.

Europabevegelsen viser også til at direktivet innebærer at virksomhetene må oppgi viktig
informasjon til forbrukerne og at forbrukernes stilling således styrkes i forhold til i dag.
Forbrukerne kan heller ikke utsettes for forskjellsbehandling på grunn av sitt oppholdssted
eller sin nasjonalitet

Tjenesteområder som Helsetjenester, audiovisuelle tjenester, pengespill, sosiale tjenester i
forbindelse med sosial boligbygging, barnepass og støtte til trengende familier og personer,
virksomheter som er forbundet med utøvelse av offentlig myndighet, transporttjenester,
havnetjenester, vikarbyråtjenester og sikkerhetstjenester er foreslått unntatt fra direktivet. I
tillegg er det foreslått særskilte unntak for midlertidig tjenesteyting bl.a. for behandling av
avfall,  rettslig inkasso, lovpålagt revisjon og internasjonal privatrett. Lønns- og arbeidsforhold
for utsendte arbeidstakere reguleres ikke av tjenestedirektivet.

Europabevegelsen viser til at tjenester av allmenn interesse ikke reguleres av
tjenestedirektivet og at Nasjonale myndigheter selv definerer hvilke tjenester som er tjenester
av allmenn interesse og hvilke som skal konkurranseutsettes. Tjenestedirektivet regulerer
ikke nasjonale myndigheters adgang til å re-kommunalisere tjenester som er
konkurranseutsatt.

Europabevegelsen legger til grunn at tjenestedirektivet ikke inneholder bestemmelser som
hindrer nasjonale tiltak mot sosial dumping.

På denne bakgrunn vil Europabevegelsen anbefale at Tjenestedirektivet tas inn i EØS-
avtalen og at man ved utformingen av lov- og regelverket klargjør de områdene i direktivet
som kan være uklare, f eks i forhold til Arbeidsrettens kompetanse, siden Arbeidsretten er
unntatt fra dette direktivet.
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