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Efni: Frumvarp til laga um félagamerki, 3^6.mál, heildarlög, EES-reglur.

SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ) hafa fengið tilvitnað frumvarp til umsagnar með bréfí 
dagsettu 20.nóvember sl.

Sú lagasetning sem frumvarpið gerir ráð fyrir er að mati samtakanna eðlileg og sjálfsögð. Ýmsir 
jákvæðir möguleikar, jafnt fyrir fyrirtæki, félög og samtök felast í þessari lagasetningu, en þó þarf 
að hyggja betur að nokkrum atriðum.

3.gr.
I lokasetningu málsgreinarinnar er vitnað til góðra viðskiptahátta. I ljósi þeirrar óvissu sem ríkir í 
íslensku þjóðfélagi varðandi ásættanlega hegðun opinberra jafnt sem einkarekinna aðila og starfs- 
manna þeirra þá er þetta nokkuð teygjanlegt og órætt viðmið. E.t.v. er þó skortur á öðru betra. í 
athugasemd við þessa grein kemur fyrir orðið framleiðendur í næst síðustu línu á bls.3. Þetta 
þrengir óþarflega málið og væri nær að nota orðið söluaðilar.

4-gr.
í 2.mgr. er vísað til þess að umsókn skuli fylgja tilskilið gjald. Við þetta mætti að ósekju bæta að 
það gjald skuli miðast við raunkostnað við skráningu og viðhald skrárinnar.

8. og 9.gr
I þessum greinum birtist forneskja stjórnskipulagsins í því, að eftir undirstrikun á því að hér sé 
vísað til vöru, þjónustu og félagamerkis, þá lenda áfrýjunarmál hjá áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda 
á sviði iðnaðar og iðnaðarráðherra fær heimild til að setja nánari reglur um pappirsvinnu og máls- 
meðferð vegna félagamerkja. Þetta þykja SVÞ ekki ásættanleg tilhögun. Betra er að vista þetta hjá 
viðskiptaráðherra, sem annast mun víðara málasvið en iðnað. í íjarveru atvinnumálaráðuneytis má 
samþykkja að viðskiptaráðuneyti nái yfir þjónustustarfsemi ekki síður en verslun og önnur við- 
skipti. Þarna gæti t.d. verið félag um góða viðskiptahætti sem ætti skráð gæðamerki skv. lögunum. 
Þjónustustarfsemi og ýmis félagastarfsemi getur ekki talist falla undir iðnað. Þetta sýnir betur en 
annað að atvinnumálaráðuneyti er æskilegt í stjórnskipulaginu þegar horfið verður frá viðmiðum 
sem giltu á fyrri hluta síðari aldar og nú einkenna því miður skipulag og jafnvel hugsun „kerfisins”. 
Sömu athugasemdir gilda auðvitað um athugasemdir við tilvitnaðar greinar.
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