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Høring - Europakommisjonens forslag til direktiv om meldeplikt for krav
til tjenestevirksomhet
Høringsuttalelsen oversendes med forbehold om endelig godkjennelse i LOs sekretariat
24. april d.å.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) mottok 26. januar 2017 høring om Europakommisjonens
forslag til direktiv om meldeplikt for krav til tjenestevirksomhet.
Forslaget har bakgrunn i at bestemmelsen om meldeplikt i dagens tjenestedirektiv ikke har
fungert etter hensikten. Problemet skal være at det er store forskjeller i om, hva og hvordan
EØS-statene melder fra om tillatelsesordninger og visse andre krav som kan gjøres gjeldende
overfor tjenesteytere.
En viktig endring i forhold til dagens regelverk er at EØS-statene nå vil pålegges å melde fra
om lov- og forskriftsendringer minst tre måneder før de vedtas. LO er sterkt bekymret for at
dette vil innebære en utilbørlig inngripen i nasjonale lovgivningsprosesser.
Direktivforslaget angir håndhevingstiltak som stansing av lovforslag,
varslingsmekanismer og konsekvenser ved brudd på meldeplikten. Dette skal
bidra til å sikre at nasjonale regler er i tråd med tjenestedirektivet, men utgjør
også en komplisert og tidkrevende prosess som kan føre til unødvendig forsinkelse av
iverksetting av nødvendige nasjonale tiltak.
Departementet må derfor vurdere om direktivet og håndhevingstiltakene
innebærer en uproporsjonal innblanding i nasjonal lovgivning. Det er betenkelig at
Kommisjonen/ESA skal kunne gi bindende vurderinger av forslag til nasjonale lover og
reguleringer, før de er vedtatt i Stortinget.
Det fremgår heller ikke av forslaget hvordan uenighet mellom ESA og EØS-statene skal

håndteres og hvor lenge et lovvedtak eventuelt skal kunne stanses mv. Dette, og andre
spørsmål, må avklares før det kan tas stilling til om direktivet kan implementeres i norsk rett.
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