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Tilmæli ráðherra:

ViðbrÖgð efnahags- og viðskiptaráðuneytisins við athugasemdum er bárust 
viðskiptanefnd vegna frumvarps til laga um þjónustuviðskipti á innri markaði Evröpska

efnahagssvæðlsins
Ráðuneytið vill þakka fyrir að fá tækifæri til þess að gera grein fyrir sjónarmiðum sínum 
gagnvart þeim umsögnum sem borist hafa um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska 
efnáhagssvæðisins á þskj. 321 sem er_27_7, mál þingsins, og er reiðubúið að svara frekari 
spumingum nefndarinnar sé þess óskað.

Verður hér gerð grein fyrir viðhorfum ráðuneytisins við umsögn hvers umsaganaraðila og 
tillögur til breytinga þar sem það á við:

Um athugasemdir BSRB
Ráðuneytið vill til að byrja með benda á að drög að frumvarpinu voru sent til hagsmunaaðila 
áður en þau voru lÖgð fyrir ríkisstjóm, Ráðuneytið fékk ítarlegar og góðar athugasemdir frá 
BSRB, sem tekið var mikið tillit til, og var 4. mgr. 2. gr.> sem fjallar um gildissvið 
fhimvarpsins, m.a. mikið breytt til að koma til móts við athugasemdir bandalagsins.

í athugasemdum BSRB kemur fram að bandalagið hafi áhyggjur af því að frumvarpið hamli 
því ekki að ákveðnir þættir almannaþjónustu verði einkavæddir. Ráðuneytið telur að um 
ákveðin misskilning sé hér að ræða. Eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu er 
hugtakinu „ almannaþjónusta “ skipt upp í tvo hluta, annarsvegar „ þjönusta í almannaþágu 
sem ekki er a f  efnahagslegum toga “ og „ þjónusta í almannaþágu sem hefur almenna 
efnahagslega þýðingu í athugasemdum með frumvarpinu er bent á að skilgreining þessara
hugtaka er alls ekki óumdeild í Evrópu og í raun í stöðugri þróun. Ráðuneytið vill hins vegar 
ítreka þau sjónarmið sem fram koma í athugsemdum með frumvarpinu að ef það er talið 
nauðsynlegt að skilgreina fyrrgreind hugtök í löggjöf fari betur á því að það sé gert í lögum á 
sviði almannaþjónustu, og tekur Samband íslenskra sveitarfélaga m.a. undir það í 
athugasemdum sínum.

Hins vegar er þessi tvískipting ekki ný af nálinni og er m.a. strax gert ráð fyrir henni í EES- 
samningnum því að „ þjónusta í almannaþágu sem er ekki a f efnahagslegum toga “ telst ekki 
þjónusta í skilningi EES-samningsins og fellur því ekki undir frumvarpið. Eftir stendur þá



hugtakið „þjónusta í almannaþágu sem hejur almenna efnahagslega þýðingu “. í 4. mgr. 2. 
gr. er kveðið á um atriði er lögin taka ekki til og er þar m.a. tekið fram að þau gildi ekki um:

• 1. tl. - „ markaðsvœðingu þjónustu í almannaþágu sem hefur almenna efnahagslega 
þýðingu, hvort sem hún er í höndum opinberra aðila eða einkaaðila, eða 
einkavœðingu opinberra aðila sem veitaþjónustu",

• 2. tl. - „ afnám einkaréttar á sviðiþjónustustarfsemi “
• 4. tl. - „ rétt stjórnvalda til að skilgreina, í samræmi við EES-reglur, hvað skuli vera 

þjónusta í almannaþágu sem hefur almenna efnahagslega þýðingu “
• 5. tl. - „ skipulag og fjármögnun þjónustu í almannaþágu sem hefur almenna 

efhahagslega þýðingu, í samrœmi við EES reglur um ríkisaðstoð, eða hvaða sérstöku 
skyldur eru faldar slíkri þjónustu “

Ráðuneytið telur það því koma skýrt fram í lögunum að þau hafa ekki áhrifa á einkavæðingu 
almannaþjónustu. Hvort að almannaþjönusta er einkavædd eða ekki, er eftir atvikum í 
höndum stjómvalda eða Alþingis.

Ráðuneytið vill að lokum benda á að Norðmenn gerðu ítarlegar úttektir á áhrifitm 
tilskipunarinnar og samþykktu í kjÖlfarið „ Lov om tjenestevirksomhet “ Frumvarpið er mjög 
svipað norsku lögunum en í íslenska frumvarpinu er þó mun ítarlegar fjallað um gildissvið 
þeirra og er það eins og áður sagði m.a. vegna athugasemda BSRS.

Um athugasemdlr ASÍ
í athugasemdum ASÍ kemur fram að sambandið harmi að ekki hafi verið haft nægilegt samráð 
við verkalýðshreyfinguna við gerð frumvarpsins. Ráðuneytið harmar þessi ummæli enda sendi 
EVR drög að frumvarpinu, eins og áður sagði, hagsmunaaðilum til umsagna en engar 
athugasemdir bárust til ráðuneytisins frá ASÍ.

ASÍ leggur áherslu á að innleiðing tilskipunarinnar leiði ekki til félagslegra undirboða á 
íslenskum vinnumarkaði. ASÍ gagnrýnir að 8. t l  4. mgr. 2. gr., þar sem vinnuréttur er 
undanskilin gildissviði tilskipunarinnar, sé ekki nógu skýr. Þessi liður er mótaður eftir 
umsögn frá BSRB er lagði til þetta orðalag. Ráðuneytið sér hins vegar ekkert því tií fyrirstöðu 
að þetta verði skýrt en frekar og vill því leggja til við viðskiptanefhd að 8. tl. 4. mgr. 2. gr. 
orðist svo:
vinnurétt, þ.m.t. réttindi og skyldur launafólks sem starfa á lslandi í skemmri eða lengri tíma 
óháð staðfestu vinnuveitanda, réttinn til að semja um og framjylgja kjarasamningum, 
vinnuskilyrði, heilbrigði og öryggi á vinnustað, tengsl milli vinnuveitenda og starfsmanna, 
eða almannatryggingalöggjöf

Þá bendir ASÍ einnig á að skýra þurfi 9. tl. 4. mgr. 2. gr. Ráðuneytið sér ekkert því til 
fyrirstöðu og leggur til að 9. tl. 4. mgr. 2. gr. orðist svo:
nýtingu grundvallarréttinda, né réttinn til að semja um, ganga frá ogframjylgja 
kjarasamningum eða grípa til aðgerða á vinnustað í samrœmi við landslög og venjur er 
samræmast EES~reglum.

Þá kallar ASÍ eftir því að komið verði til móts við athugasemdir þeirra er lúta að 
gerviverktöku og vísa til hættunnar á því að erlendir þjónustuveitendur skrái stafsmenn sína 
sem verktaka og reyni með þeim hætti að komast hjá því að virða íslenska löggjöf og 
kjarasamninga um réttindi og skyldur þeirra sem hjá þeim starfa, og benda réttilega á að um 
þetta er fjallað í fororðum tilskipunarinnar. f því ljósi vill ráðuneytið leggja til að nýjum 
tölulið, er verður 9. tl., verði bætt við 4. mgr. 2. gr. svohljóðandi:



rétt stjórnvalda til að ákvarða hvort um er að ræða ráðningarsamband, milli vinnuveitanda 
og launþega, eða sjálfstœtt starfandi einstakling, og beita í því sambandi viðeigandi 
íslenskum lögum og kfarasamningum.

Þá kallar ASÍ eftir því að tekið verði mið af norskri löggjöf um sama efiii. Ráðuneytið vilí þá 
benda á að eins og áður sagði eru norsku lögin er innleiða þjónustutilskipunina mjög svipuð 
íslenska frumvarpinu en þó er íslenska fiumvarið mun ítarlegra hvað varðar gildissvið, ekki 
síst eftir þær breytingar sem lagðar eru til hér að framan. Sem dæmi má nefna að eina sem 
sagt er um vinnurétt í norsku lögunum er „ loven gjelder ikke for arbeidsretten, herunder 
retten til á forhandle og inngá tariffavtaler, og retten til arbeidskamp “.

Um athugasemdir Neytendasamtakanna
Samtökin gera athugasemd við að 8. t l  2. mgr. 2. gr. þar sem segir að fjárhættuspil séu 
undanþegin gildissviði laganna og telja ekki nógu skýrt að með fjárhættuspilum i skilningi 
laganna sé m.a. átt við t.d. happdrætti, lottó og spilakassa. Til að koma til móts við þessa 
athugsemd leggur ráðuneytið til að 8. t l  2. mgr. 2. gr. orðist svo:
fjárhœttuspil, þ.e. hvers konar spil eða leikur er rœðast að hluta eða öllu leiti afheppni og 
felur í sér fjárhagslegan ávinning.

Samkvæmt 5. gr. er gert ráð fyrir því að viðtakandi þjónustu, geti samkvæmt krÖfu 
leyfisveitanda, þurft að leggja fram ákveðin skjöl en samtökin telja greinina óljósa og ekki 
ljóst hvaða skjöl geti verið um að ræða. Ráðuneytið vill benda á að viðtakandi getur þurfl að 
leggja fram ákveðin skjöl þegar hann kaupir þjónustu, t.d. ökuskýrteini þegar hann leigir bíl, 
og að greinin er eingöngu til hagsbóta fyrir neytendur.

í 6. gr. er kveðið á um að ákveðnar upplýsingar skuli vera aðgengilegar þjónustuveitum og 
neytendum en í lagatextanum kemur ekki fram hvar þessar upplýsingar skulu vera 
aðgengilegar og gera samtökin athugasemd við það. Upplýsingamar verða staðsettar á 
vefsvæði sem þjónar þeim tilgangi að vera upplýsinga- og þjónustuveita og staðsett er á 
island.is Rétt er að taka fram að island.is veitir ekki leyfi heldur hýsir og viðheldur vefsíðu þar 
sem þjónustuveitendur geta sótt um leyfi og fengið ákveðnar upplýsingar. Leyfisveitingarnar 
eru áfram í höndum viðkomandi lögbærs yfirvalds. Ráðuneytið telur því ekki þörf á því að 
veita island.is sérstaka lagastoð. Þess má geta að í lögum norðurlandanna er ekki kveðið á um 
staðsetningu upplýsinga- og þjónustuveitunnar í íagatexta.

Þá telja samtökin að nauðsynlegt sé að skýra 7. tl. 1. mgr. 11. gr. Ráðuneytið er sammála því 
og leggur til að 7. tl. 1. mgr. 11. gr. orðist svo:
að þjónustuveitandi verði að vátryggja sig hjá íslensku vátryggingarfélagi, sé gerð krafa um 
að þjönustuveitandi sé vátryggður,

Um athugasemdir ríkislögreglustjöra
Ríkislögreglustjóri leggur til að fyrirsögn 5. gr. frumvarpsins verði breytt Ráðuneytið er 
sammála því og leggur til að fyrirsögn greinarinnar verði breytt í samræmi við tillögu RSL og 
verði „ Kröfur til framlagðra skjala “.

RLS gerir einnig athugasemd við 2. mgr. 5. gr. þar sem fram kemur að óheimilt sé að krefjast 
þess að skjal frá öðru EES-ríki sé frumrit, staðfest endurrit eða löggilt þýðing nema slík krafa 
sé rökstudd með vísan til brýnna almannahagsmuna. Ráðuneytið vill í þessu samhengi benda 
að á hér er verið að innleiða skýra reglu 3. mgr. 5. gr. þjónustutilskipunarinnar.

Þá gerir RLS athugasemdir við 4. mgr. 10. gr. (sem á að öllum líkindum að vera 6. mgr. 10.



gr.) og telur vanta í iagatextarm að skylt sé að til tilgreina tiltækar kæruleiðir þegar 
umsækjanda er tilkynnt um synjun á leyfi. Ráðuneytið telur ekkert því til fyrirstöðu og leggur 
því til að 6. mgr. 10. gr. orðist svo:
Efumsókn um leyfi er hafnað eða er ábótavant skal tilkynna umsœkjanda um það svo fíjótt 
sem auðið er. I  tilkynningunni skal tilgreina öll hugsanleg áhrif á tímamörkin sem um getur í 
2. mgr. þessarar greinar sem og tiltœkar kæruleiðir.

Um athugasemdir Samtaka atvinnulífsins
SA gerir athugasemd við það að island.is sé ekki veitt lagastoð sem upplýsinga- og 
þjónustuveita vegna þjónustutilskipunarinnar. Rétt er að taka fram að islandis veitir ekki leyfi 
heldur hýsir og viðheldur vefsiðu þar sem þjónustuveitendur geta sótt um leyfi og fengið 
ákveðnar upplýsingar. Leyfisveitingamar eru áíram í höndum viðkomandi lögbærs yfirvalds. 
Ráðuneytið telur því ekki þörf á því að veita island.is sérstaka lagastoð.

Um athugasemdir Viðsklptaráðs íslands
I fyrsta lagi telur VI að sú undanþága sem kveðið er á um í 1. tl. 4. mgr. 2, gr., þ.e. að lögin 
gildi ekki um „ markaðsvæðingu þjónustu í almannáþágu sem hefur almenna efnahagslega 
þýðingu “, sé óljós og leggur þess vegna til að fellt verði inn í frumvarpið ákvæði þess efnis 
að óheimilt sé að neita aðilum að nýta sér reglur frumvarpsins með vísan til fyrrgreinds 
töluliðar nema rökstuðningur sé veittur. Ákvæði 1. tl. 4. mgr. 2. gr. var breytt á þann veg sem 
það er nú eftir ábendingar frá BSRB og telur ráðuneytið að tillaga VÍ leggi óþarflega þungar 
byrðar á leyfisveitendur.

VÍ gerir einnig athugasemd við að 1. mgr. 8. gr. hafi verið breytt frá fyrstu drögum en sú 
breyting var gerð vegna athugasemda BSRB en ákvæðið er nú í samræmi við sambærileg 
ákvæði í lögum Noregs og Danmerkur.

VÍ leggur til að 2. mgr. 8. gr. verði breytt. Ráðuneytið tekur undir þau sjónarmið og leggur til 
að 2. mgr. 8. gr. orðist svo:
Oheimilt er að binda leyfl fyrir nýrri starfstöð í meginatriðum sambœrilegum skilyrðum eða 
eftirliti og þjónustuveitandi hefur þegar þurft að undirgangast á Islandi eða í öðru EES-ríki.

Að lokum leggur VÍ til að 2. mgr. 14. gr. verði breytt Ráðuneytið tekur undir þau sjónarmið 
og leggur til að 2. mgr. 14. gr. orðist svo:
LÖgbœru yfirvaldi er einungis heimilt að grípa til ráðstafana skv. 1. mgr. þessarar greinar að 
uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:

Um athugasemdir Sambands íslenskra sveitarféiaga
Sambandið bendir gerir athugasemd við að umsóknir sem falli undir gildissvið frumvarpsins 
og fari í gegnum upplýsinga- og þjónustugáttina geti ekki gengið beint inn í rafræna 
stjómsýslu sveitarfélaganna sem mörg hver eru komin langt í að þróa rafræna stjómsýslu.

Forsætisráðuneytið stýrir vinnu við uppsetningu rafrænnar þjónustugáttar vegna innleiðingar á 
þjónustutilskipun Evrópusambandsins. Samkvæmt tilskipuninni þarf að safna öllum 
leyfisferlum stofiiana og sveitarfélaga sem heyra xmdir tilskipunina á einn stað. Forsenda þess 
að hægt sé að innleiða markmið þjónustutilskipunarinnar er að hægt sé að bjóða upp á ömgg 
skjalaskil til allra leyfisveitenda yfir netið. Slíkir innviðir eru þegar fyrir hendi á island.is.

Nú þegar starfrækja mörg sveitarfélög og stofnanir sína eigin umsóknavefi. Ef farin yrði sú 
leið að tengja eingöngu á milli þjónustugáttarinnar og umsóknavefja stofhana (þannig að 
umsækjendur þyrftu að fylla út umsóknir á vefjum stofriana) yrði til talsvert flækjustig þar



sem umsækjendur þyrftu að skrá sig sérsíaklega inn á hveija gátt fyrir sig þegar erindi 
umsækjanda krefst samskipta við fleiri en eitt stjómvald. Þar með gætu þeir lent í þeirri stöðu 
að þurfa að halda utan um mörg lykilorð en slíkt telst varla uppfylla kröfur um eina 
þjónustugátt þar sem umsækjendur geta hafið öll ferli á einum stað. Á island.is er 
auðkenningin á einum stað. Islendingar geta notað raíræn skilríki og veflykil Ríkisskattstjóra, 
en útlendingar skrá sig á sérstakri skráningarsíðu og fá úthlutað lykilorði. Auðkenning 
(skráningarsíða) fyrir útlendinga er því miðlæg á island.is og þurfa sveitarfélögin þá ekki að 
koma sér upp slíkri þjónustu.

Aðferðafræðin sem forsætisráðuneytið valdi að hyija með í þessu verkefiii var hugsuð þannig 
að hún hentaði bæði þeim stofnunum og sveitarfélögum sem ekki bjóða nú þegar upp á 
rafræna þjónustu og hinum sem lengra eru komin og hafa lagt í fjárfestingar í rafrænni 
þjónustu. Hægt er að velja á milli tveggja leiða, annars vegar móttöku eyðublaðs á einfaldan 
hátt með tölvupósti og hins vegar móttöku eyðublaðs sem svokölluðu XML-skema sem gerir 
þeim stofnunum sem hafa lagt í fjárfestingar í rafrænni stjómsýslu kost á að samþætta 
leyfísferlið við eigin kerfi án þess að þörf sé á sérstakri innskráningu inn á þeirra eigin 
umsóknavefi.

Nánari lýsing á þessum tveimur leiðum fylgir hér:

1. Leyfið berst stofnunum ígegnum tölvupóst
a. Á þjónustugátt yrðu útfyllanieg PDF eyðublöð.
b. Umsækjendur vista úfyílt eyðublað á tölvunni hjá sér og hlaða því upp í sérstakt form á 
þjónustugáttinni. Þjónustugáttin les eyðublaðið og sendir það sjálfkrafa á netfang stofnunar.
c. Á netfang stofnunar berst leyfið frá þjónustugáttinni. Áframhaldandi samskipti milli 
stofnunar og umsækjenda yrðu í gegnum tölvupóst eða þá aðferð sem stofnunin kýs hverju 
sinni.
Þessi aðferð tryggir að umsækjendur geti rafrænt skilað inn umsóknum á einum stað. 
Leyfisveitendur vinna svo með umsóknina samkvæmt eigin ferlum. Þessi aðferð hentar fyrst 
og fremst litlum stofhunum eða sveitarfélögum sem hafa ekki lagt áherslu á rafræna móttöku 
umsókna. Ef stofhanir hafa hins vegar lagt í Qárfestingu í rafrænni stjómsýslu er ráð fyrir þær 
velji að taka á móti umsóknum í gegnum XML-skema.

2. Umsóknir berast stofnunum í gegnum XML-shema
a. Á þjönustugátt yrðu útfyllanleg PDF eyðublöð en í samráði við leyfisveitendur væri búið að 
setja blöðin þannig upp að hægt væri að draga úr þeim upplýsingar í svokölluðu XML-skema.
b. Umsækjendur vista útfyllt eyðublað á tölvunni hjá sér og hlaða því upp í form á 
þjónustugáttinni. Ólíkt fyrri leiðinni sendir þjónustugáttin upplýsingar í XML-skema til 
stofnunar.
c. Stofnunin útfærir sjálf hvemig hún tekur á móti eyðublaðinu en XML-skema gerir 
stofhuninni kleyft að taka við eyðublaðinu beint inn í skjalakerfi ef það er á annað borð 
móttækilegt fyrir XML straumi (langflest skjalakerfi i notkun eru það nú þegar).

Með þessari aðferð yrði til sjálfkrafa rafrænt mál hjá þeim stofnunum sem velja þessa leið. 
Þessari aðferð fylgir þó einhver kostnaður hjá viðkomandi stofnunum en kerfin þarf að stilla 
og gera móttækileg fyrir XML-straumi í samráði við island.is.

Sambandið gerir athugsemdir við 3. mgr. 10. gr. frumvarpsins en í 10. gr. er fjallað um 
málsmeðferð við leyfisveitingar. í 3. mgr. 10. gr. segir „ Efsvar er ekki veitt innan tímafrests 
skal litið svo á að leyfið sé veitt nema kveðið sé á um annað í lögum “ og er hér verið að



innleiða 3. mgr. 13. gr. tilskipunarinnar. Samsvarandi ákvæði er að finna í 2. mgr. 11. gr. 
norsku laganna en þar segir „ Er fristen ute, anses tillatelse gitt, om ikke annet er fastsatt í 
eller med hjemmel i lov “. Sambandið bendir á að þessi regla um „þegjandi leyfisveitingu“ eða 
„þögn er sama og samþykki“ (tacit authorization), geti haft ófyrirsjáanleg áhrif t.d. ef mistök 
verða við leyfisveitingarferlið. Til að tryggja að umsóknir sem berast í gegnum upplýsinga- 
og þjónustuveituna fari á réttan stað mun forsætisráðuneytið til að byrja með fylgjast með 
virkni á vefhum til að hægt verði að tryggja að umsóknir skili sér á réttan stað. Eins vill 
ráðuneytið benda á að í 10. gr. er ekki kveðið á um hversu langan frest leyfisveitandi getur 
gefið sér til að svara umsækjanda heldur er kveðið á um að fresturinn skuli vera fastsettur og 
birtur fyrir fram. Eins er kveðið á um að frestinn má framlengja einu sinni sé mál 
umfangsmikið. Þá segir í 4. mgr. 10. gr. að heimilt sé að víkja frá reglu 3. mgr. með vísan til 
brýnna almannahagsmuna. Ráðuneytið telur því að afleiðingar af þessari reglu ættu fyrst og 
fremst að vera þær að leyfisveitendur setji sér skýra tímafresti, fylgi þeim eftir og hafi þá 
aðgengilega fyrir umsækjendur.

Þá vill sambandi bæta inn í 1. gr. laganna að markmið þeirra sé einnig að viðhalda 
hágæðaþjónustu. Ráðuneytið sér ekkert því til fyrirstöðu að slíkt sé gert og leggur því til að 
við 1. gr. verði bætt: „ en viðhalda jafnframt hágœðaþjónustu “ .

Að lokum gerir sambandið athugasemd við 3. mgr. 8. gr. laganna en þar segir „ Eftabnarka á 
leyfi fyrir því að veita þjónustu við ákveðin landsvœði skal það rökstutt með vísan til brýnna 
almannahagsmuna “ og er hér verið að innleiða 4. mgr. 10. gr. tilskipunarinnar. Samsvarandi 
ákvæði er að finna í 3. mgr. 10. gr. norsku laganna en þar segir „ Tillatelse gir tjenesteyteren 
adgang til á starte og utove tjenestevirksomhet i hele riket Tillatelse kan begrenses til hver 
enkelt etablering eller til et bestemt geografisk omráde, dersom begrensningen er begrunnet 
ut fra tvingende allmenne hensyn “. Eins og segir í greinargerð með frumvarpinu er ekki verið 
að hrófla við því hver veitir leyfi á tilteknu svæði heldur eingöngu verið að setja meginreglu 
sem á að koma í veg fyrir að óþarflega þungar byrðar séu lagðar á þjónustuveitendur. Eðlilegt 
er að sveitarfélög veiti ákveðin leyfi hvert á sínu svæði og hægt að vísa til brýnna 
almannáhagsmuna hvað það varðar.

Breytingatittögur sem lagðar eru til í  skjalinu;

Við 1. mgr. 1. gr. bætist: en viðhalda jafhframt hágæðaþjónustu.

Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. :
a. 8. tl. 2. mgr. 2. gr. orðast svo: ijárhættuspil, þ.e. hvers konar spil eða leikur er ræðast að 
hluta eða öllu leiti af heppni og felur í sér fjárhagslegan ávinning.
b. 8. tl. 4. mgr. 2. gr. orðast svo: vinnurétt, þ.m.t. réttindi og skyldur launafólks sem starfa á 
íslandi í skemmri eða lengri tíma óháð staðfestu vinnuveitanda, réttinn til að semja um og 
framfylgja kjarasamningum, vinnuskilyrði, heilbrigði og öryggi á vinnustað, tengsl milli 
vinnuveitenda og starfsmanna, eða almannatryggingalöggjöf
c. 9. tl. 4. mgr. 2. gr. orðast svo: nýtingu grundvallarréttinda, né réttinn til að semja um, ganga 
frá og framfylgja kjarasamningum eða grípa til aðgerða á vinnustað í samræmi við landslög 
og venjur er samræmast EES-reglum.
d. Við 4. mgr. 2.gr. bætist nýr töluliður, er verður 9. tl., svohljóðandi: rétt stjómvalda til að 
ákvarða hvort um er að ræða ráðningarsamband, milli vinnuveitanda og launþega, eða 
sjálfstætt starfandi einstakling, og beita í því sambandi viðeigandi íslenskum lögum og 
kjarasamningum.

5. gr. frumvarpsins fær nýja fyrirsögn svohljóðandi: Kröfur til framlagðra skjala



2. mgr. 8. gr. orðast svo: Óheimilt er að binda leyfi fyrir nýiri starfstÖð í meginatriðnm 
sambærilegum skilyrðum eða eftirliti og þjónustuveitandi hefur þegar þurft að undirgangast á 
íslandi eða í öðru EES-ríki.

6. mgr. 10. gr. orðast svo: Ef umsókn um leyfí er hafhað eða er ábótavant skal tilkynna 
umsækjanda um það svo fljótt sem auðið er. í tilkynningunni skal tilgreina öll hugsanleg 
áhrif á tímamörkin sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar sem og tiltækar kæruleiðir.

7. tl. 1. mgr. 11. gr. orðast svo: að þjónustuveitandi verði að vátryggja sig hjá íslensku 
vátryggingarfélagi, sé gerð krafa um að þjónustuveitandi sé vátryggður

2. mgr. 14. gr. orðast svo: Lögbæru yfírvaldi er einungis heimilt að grípa til ráðstafana skv. 1. 
mgr. þessarar greinar að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum




