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Efni: Fruravarp til laga um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska 
efnahagssvæðisins, 277. mál -  umsögn

Samtök verslunar og þjónustu hafa fengið til umsagnar frumvarp til laga um ofangreint mál 
og munu samtökin hér á eftir gera grein fyrir sjónarmiðum sínum til þess.

Með þessu frumvarpi er verið að innleiða í íslenskan rétt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
nr. 2006/123/EB um þjónustu á innri markaði, eða það sem í daglegu tali er kallað 
þjónustutiískipunin. Samtök verslunar og þjónustu hafa innan sinna vébanda stóran hóp þeirra 
þjónustufyrirtækja sem frumvarpið tekur til og mun þessi lagasetning því skipta mörg 
aðildarfyrirtæki samtakanna miklu máli. Samtökin leggja áherslu á að frumvarpið verði 
afgreitt sem lög frá Alþingi sem fyrst, þar sem þau telja að innleiðing þeirra reglna sem hér 
um ræðir muni hafa mjög jákvæð áhrif á starfsumhverfi margra íslenskra fyrirtækja.

SamtÖkin gera ekki efnislegar athugasemdir við frumvarpið, Þau leggja hins vegar þeim mun 
meiri áherslu á að vel verði staðið að kynningu á þeim nýju tækifærum sem það mun hafa í 
för með sér. Afar mikilvægt er að vel og fagmannlega verði staðið að slíku en þar virðist 
upplýsingavefurinn Island.is vera hinn augljósi vettvangur. Til þess að markmiðið um aukin 
þjónustuviðskipti náist, skiptir miklu að kynning á þeim möguleikum sem þetta nýja 
regluverk gefur verði öflug. Fullyrða má að flest fyrirtæki sem teljast þjónustuveitendur 
samkvæmt ákvæðum frumvarpsins þekkja lítið eða ekki til ákvæða þessa regluverks og hvaða 
möguleikar felast í því. Uppi voru áform af hálfii stjómvalda um öfluga kynningu á málinu, 
en af því hefur ekki orðið. Eina opinbera kynningin sem verið hefur er ráðstefna á vegum 
Samtaka atvinnulífsins sem haldin var fyrir rúmu árí. Ljóst er að hér þarf meira að koma tiL 
Samtök verslunar og þjónustu eru reiðubúin að koma að slíkri kynningu enda varðar málið 
mörg aðildarfyrirtæki þess miklu.

Að lokum skal tekið fram að samtökin eru reiðubúin að mæta á fund nefndarinnar til þess að 
gera nánar grein fyrir sjónarmiðum sínum.
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