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Þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins, 
277. mál
Umsögn Alþýðusambands íslands (ASÍ) um frumvarp til íaga um þjónustuviðskipti á 
innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins, 277. mál. Lagt fyrir 138. löggjafarþing 
2009-2010.

Hér verður látið duga að fjalla um þann þátt frumvarpsins sem varðar sérstaklega 
vinnumarkaðinn, vinnurétt og réttindi launafólks, og kröfu verkalýðshreyfingarinnar um 
að leitað verði allra leiða til að koma í veg fyrir að frjáls þjónustuviðskipti á evrópska 
efnahagssvæðinu og ÍÖgleiðing þjónustutilskipunarinnar ieiðí til félagslegra undirboða á 
íslenskum vinnumarkaði. Um aðra þætt, s.s. er varða almannaþjónustu og þær ógnir 
sem að henni steðja, er einnig fjalíað í meðfyigjandi umsögn og greinargerð 
Alþýðusambandsins um þjónustutilskipunina frá 22. janúar 2007.

Þá er rétt að fram komi að þrátt fyrir yfirlýsingar stjórnvalda á öllum stigum málsins 
hefur mjög skort á að haft hafi verið nægilegt samráð við verkalýðshreyfinguna vegna 
undirbúnings frumvarpsins. Þá hafa ábendingar og athugasemdir Alþýðusambandsins 
verið að engu hafðar.

Helstu niðurstöður:

1. Vinnumarkaðurinn, réttindi launafólks og samskipti á vinnumarkaði

Alþýðusambandið bendir á að framsetning í 2. grein frumvarpsíns þarf að vera mun 
skýrari og markvissari hvað varðar þá staðreynd að lögunum er með engum hætti 
ætlað að ná til vinnuréttar í víðasta skilningi og þar með kjara og annarra réttinda 
launafólks sem starfar hér á landi um lengri eða skemmri tíma eða hafa áhrif á þær 
reglur sem gilda um samskipti á ísienskum vinnumarkaði. Um það efni á önnur innlend 
löggjöf að gilda.
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Albýdussmband íslands

í 2. gr. þar sem m.a. er taiið upp um hvað reglur laganna gilda ekki, segir í 8. tölulið:

„8. vinnurétt, þ.m.t. réttinn til að semja um kjör og framfylgja kjarasamningum, vinnuskilyrði, 
heilbrigði og Öryggi á vinnustað, tengsl milli vinnuveitenda og starfsmanna, eða 
almannatryggingalöggjöf "

í athugasemdum segir síðan um þetta atriði;
„Samkvœmt 8. töluL 4. mgr. fjalla lögin ekki um vinnurétt, þ.mJ. réttinn til að semja um kjÖr og 
framjylgja kjarasamningum, vinnuskilyrði, heilbrigði og Öryggi á vinnustað, tengsl milli 
vinnuveitenda og starfsmanna eða almannatryggingalöggjöf og er hér verið að innleiða 6. mgr. 1. 
gr. og síðari hluta 7. mgr. 1. gr. þjónustutilskipunarinnar. u

í þjónustutilskipuninni sjálfri er fjallað mun ítarlegar um þetta efni og er efni hennar um 
margt skýrara og afdráttarlausara en efni frumvarpsins. í 1. grein tilskipunarinnar segir 
í 6. tölul.1:

„ 6. This Directive does not affect labour law, that is any legal or contractual provision concerning 
employment conditions, working conditions, including health and safety at work and the relationship 
between employers and workers, which Member States apply in accordance with national law which 
respects Community law. Equally, this Directive does not affect the social security legislation o f the 
Member States. “

Þá segir í 7. tölul.:
„ 7. This Directive does not affect the exercise o f fundamental rights as recognised in the Member 
States and by Community law. Nor does it affect the right to negotiate, conclude and enforce 
collective agreements and to take industrial action in accordance with national law and practices 
which respect Community law. “

Einnig má nefna að í 14., 86. og 87, tölulið inngangs tiiskipunarinnar er fjallað um 
framangreint efni, þar sem það er áréttað og skýrt frekar.

Lagt er til að efni frumvarpsins varðandi framangreindan þátt verði breytt þannig að 
það komi skýrt og afdráttarlaust fram og verði hafið yfir allan vafa að lögin gildi ekki um 
vinnurétt, þ.m.t. réttindi og skyldur launafólks sem hér starfar um lengri eða skemmri 
tíma óháð því hvar staðfesta fyrirtækisins sem þeir starfa hjá er . í því sambandi mætti 
í athugasemdum, til frekari skýringa, m.a. vísa til laga nr. 55/1980, íaga nr. 139/2005 
og laga nr. 45/2007. Jafnframt verði efni 7. töluliðar tilskipunarinnar komið skýrt til 
skila. Þetta gildir hvoru tveggja um lagatextann sjálfan og athugasemdir með 
frumvarpinu.

1 Vegna ónákvæmni i þýðingu er hér stuðst við frumtexta tilskipunarinnar.



Álþýðusamband ísiarids 

2. Gerviverktaka

Alþýðusambandið hefur í umræðum um lögleiðingu þjónustutilskipunarinnar hér á landi 
allt frá upphafi, og reyndar löngu fyrr, iagt áherslu á að brugðist verði af festu við 
hættunni á svartri atvinnustarfsemí og gerviverktöku í tengslum við veitingu þjónustu 
yfir landamæri. Þessi afstaða ASÍ hefur m.a. ítrekað verið sett fram í viðræðum við 
utanríkisráðuneytið, félags- og tryggingamálaráðuneytið og viðskiptaráðuneytið. Þá 
hefur Alþýðusambandið og samstarfi við samtök atvinnurekenda beitt ser með ýmsum 

hætti í þessum efnum.

Lög um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til 
íslands og starfskjör starfsmanna þeirra (nr. 45/2007) og lög um starfsmannaleigur (nr. 
139/2005) með síðari breytingum hafa að nokkru mætt framangreindum sjónarmiðum 
ASÍ. Þá er nú í smíðum frumvarp tif laga um vinnustaðaskírteini og eftiriit á 
vinnustöðum sem miklu skiptir, verði það að lögum. Framangreindri löggjöf er þó 
einkum ætlað að tryggja kjör og réttindi launafólks og vinna gegn svartri 
atvinnustarfsemi.

Eftir stendur sú krafa ASÍ að fjallað verði heildstætt um hættuna á gerviverktöku í 
tengslum við þjónustuviðskipti yfir landamæri og við henni brugðist með fullnægjandi 
hætti. Er þá m.a. verið að vísa til hættunnar á því að erlendir þjónustuveitendur (þar 
með talið starfsmannaleigur) skrái starfsmenn sína sem verktaka og reyni með þeim 
hætti að koma sér undan því að virða íslenska löggjöf og kjarasamninga um réttindi og 
skyldur þeirra sem hjá þeim starfa. Hér er um raunveruiega hættu að ræða eins og 
viðurkennt er í þjónustutilskipuninni sjálfri. í 86. tölulið inngangs tilskipunarinnar segir 
um þetta efni m.a.:

(87) Neither should this Directive affect terms and conditions of employment in cases where the 
worker employed for the provision of a cross-border service is recruited in the Member State where 
the service is provided. Furthennore5this Directive should not affect the right for the Member State 
where the service is provided to determine the existence of an employment relationship and the 
distinction between self-employed persons and employed persons,including ‘false self-employed 
persons’. In that respect the essential characteristic of an employment relationship within the 
meaning of Article 39 of the Treaty should be the fact that for a certain period of time a person 
provides services for and under the direction of another person in retum for which he receives 
remuneration. Any activity which a person performs outside a relaíionship of subordination must be 
classified as an activity pursued in a self-employed capacity for the purposes of Articles 43 and 49 of 
the Treaty.

Þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar og athugasemdir Aiþýðusambandsins við undirbúning 
lögleiðingar þjónustutilskipunarinnar hér á iandi hefur óskum og ábendingum
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Áihýötisamband Islanci

sambandsins í þessum efnum í engu verið sinnt, Það er því fortaksiaus krafa ASÍ að á 
þessu mikilvæga málið verði tekið samhliða iögleiðingu þjónustutilskipunarinnar. 
Eðlilegast er að það verði gert í því frumvarpi sem hér er til umfjöllunar.

Að lokum

Mikið liggur við að vandað verði til verka við lögleiðingu þjónustutilskipunarinnar hér á 
landi. Grundvallaratriði er að þess sé gætt eins og kostur er að lögleiðing 
tilskipunarinnar raski í engu kjörum og réttindum launafólks á íslenskum vinnumarkaði 
samkvæmt kjarasamningum og lögum eða þeim reglum og venjum sem gilda í 
samskiptum aðila vinnumarkaðarins. Af hálfu Aíþýðusambands íslands er gerð sú 
skýlausa krafa að leitað verði allra leiða til að koma í veg fyrir að þjónustuviðskipti á 
evrópska efnahagssvæðinu og þjónustutilskipunin leiði til svartrar atvinnustarfsemi og 
gerviverktöku með tilheyrandi undirboðum á vinnumarkaði.

Lagt er til að fyrirliggjandi frumvarp verði endurskoðað og endurbætt í Ijósi þeirra 
ábendinga og athugasemda sem settar hafa verið fram hér að framan. í þeirri vinnu 
verði efni og framsetning í norskri löggjöf um sama efni skoðuð sérstaklega2.

Hjálagt fylgja:
1. Umsögn Aiþýðusambands íslands um þjónustutilskipunina, dags. 22. janúar 2007.
2. Greinargerð ASÍ um þjónustutilskipun Evrópusambandsins, dags, 22. janúar 2007.

2 Sjá eiirnig greinargerð um þjónustutilskipunina og aðgerðir gegn félagslegum undirboðum sem unnxn var af 

norsku rannsóknarstofnuninni Fafo fyrir ríkisstjómina þar í landi: 

http://www, fafo.no/pub/rapp/10049/index.html

Virðingarfyllst,
F.h. Alþýðusambands íslands

Halldór Grönvold, 
aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ
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Utanríkisráðuneytið 
b.t. Berglindar Asgeirsdóttur 
Rauðarárstíg 25 
150 Reykjavík

Reykjavík, 22. janúar 2007.

Varðar: Þjönustutilskipun Evrópusambandsins nr. 2006/123/EB

Alþýðusambandi íslands berst erindi frá utanríkisráðuneytinu þar sem óskað er 
eftir umsögn samtakanna um tilskipun Evrópusambandsins um þjónustu á innri 
markaðinum. Umsögn ASÍ fyigir hér á eftir,

Inngangur
Tillaga framkvæmdastjórnar framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sem hún 
lagð fram í byrjun árs 2004 hafði að markmiði að ryðja úr vegi hindrunum 
varðandi frjáls þjönustuviðskipti á sameiginlegum markaði ESB (og á Evrópska 
efnahagssvæðinu). Tiilagan mætti strax frá fyrsta degi mikiili andstöðu af hálfu 
verkalýðshreyfingarinnar, og ýmissa stjórnmálaafia og frjáisra féiagasamtaka í 
Evrópu.

í umsögn sinni um drög framkvæmdastjórnarinnar að tilskipuninni benti 
Evrópusamband verkalýðsfélaga á að evrópsk verkalýðshreyfing hefur stutt 
ákvörðunina um sameiginlegan innri markað Evrópuríkja sem stuðlað gæti að 
meiri hagvexti, aukinni atvinnu, betri störfum og veiferð í Evrópu. Verkalýðs- 
hreyfingin lagði hins vegar áherslu á að tillaga framkvæmdastjórnar ESB að 
tilskipun um þjónustuviðskipti væri meingöiluð og með öliu óásættanleg. Hún 
ógnar réttindum og kjörum launafólks, núverandi fyrirkomulagi samskipta á 
vinnumarkaði og réttinum tii að semja um kaup og kjör. Þá gæti framkvæmd 
hennar stórlega skaðað grundvöll almannaþjónustu í ríkjum Evrópu og þá 
samfélagsgerð sem Evrópusamvinnan byggir á um réttindi og veiferð þegnanna 
og félagslega samstöðu.

Með framangreind sjónarmið í huga lagðist verkalýðshreyfingin aifarið gegn 
samþykkt tiiiögunnar nema á henni yrðu gerðar umfangsmikiar og gagngerar 
breytingar. Alþýðusamband íslands kom þessum sjónarmiðum sínum á framfæri 
í gegnum aðild sína að Evrópusambandi verkalýðsfélaga (ETUC). Jafnframt lagði 
ASÍ ríka áherslu á að íslensk stjórnvöld styddu þessi sjónarmið og iétu það 
koma fram í samstarfi stjórnvalda á norrænum og evrópskum vettvangi, enda
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Ijóst að tillagan mundi hafa sambærilegar afleiðingar hér og annars staðar á 
Evrópska efnahagssvæðinu.3

Starfið skilar árangri
Barátta verkaiýðshreyfingarinnar á Evrópuvísu og heimafyrir í aðildarríkjum 
Evröpska efnahagssvæðisins og samstarf við pólitíska bandamenn hennar 
skilaði árangri í febrúar á þessu ári. Þá náðist samkomulag á milli stærstu 
fylkinganna á Evrópuþinginu um mikilvægar breytingar á tillögu fram- 
kvæmdastjórnarinnar.

Sáttin sem náðist á Evrópuþinginu þýddi að komið var til móts við gagnrýni 
samtaka íaunafólks í öllum veigamestu atríðum:

- Fallið var frá svokallaðri „upprunaiandsreglu'\ sem þýðir að aðildarríkin 
geta sjálf haft nauðsynlegt eftirlit með þjónustuviðskipum og starfsemi 
þjónustufyrirtækja og sett eigin regíur tii að vernda almannahagsmuni.

- Vinnuréttur er alfarið utan gildissviðs tilskipunarinnar og sérstaklega 
þættir er varða réttindi útsendra starfsmanna.

- Grundvaílarréttur launafólks og samtaka þess gagnvart erlendum 
þjónustuveitendum til að gera kjarasamninga og tii féiagslegra aðgerða 
er virtur.

- Almannaþjónusta og þjónusta er varðar aimannahag, svo sem heil- 
brigðisþjónusta og félagsþjónusta, eru undanskyldar frá gildissviði til- 
skipunarinnar.

- Umdeiid svið, svo sem starfsmannaleigur og einkarekin öryggisgæsla, eru 
undanskilin.

Evrópusamband verkalýðsfélaga taldi að þær breytingar sem samþykktar voru á 
Evrópuþinginu f febrúar sí. hafi verið mikiil sigur fyrir verkalýðshreyfinguna og 
allan almenning í Evrópu. Framkvæmdastjórn ESB og ráð Evrópusambandsins 
staðfestu þá sátt sem náðist á Evrópuþinginu fyrir sitt leyti í byrjun sumars. 
Tilskipunin var síðan afgreidd á Evrópuþinginu 15, október sl. og formlega 
staðfest 11. desember 2006.

Við lokameðferð Evrópuþingsins komu fram tillögur frá jafnaðarmönnum um 
frekari lagfæringar á orðalagi tiiskipunarinnar, með það að markmiði að taka af 
Öli tvímæli um gildissvið hennar og takmarkanir m.a. hvað varðar vinnu-

3 Sjá nánar greinargerð ASÍ frá 30. nóvember 2004

http://www.asLis/dispíaver,asp?cat id=2&moduie id=220&element id=2548. Bréf sama efnis 

var sent utanríkisráðherra, forsætisráðherra og félagsmálaráðherra 8. desember s.á., þar sem 

lagt var að íslenskum stjórnvöldum að fylgja eftir sjónarmiðum og áherslum Alþýðusambandsins í 

samskiptum við stjórnvöld í öðrum Evrópuríkjum og á vettvangi EFTA og Evrópska 

efnahagssvæðisins.
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Aiþýðusamband ísiands

markaðsmál. Á þær tiliögur var ekki fallist en hins vegar flutti fulltrúi fram-* 
kvæmdastjórnar ESB ræðu á þinginu sem ætlað var að mæta óskum um að 
tekin væru af öll tvímæli um gildissvið tilskipunarinnar og skýra þá þætti sem 
kynnu að vera óljósir. Þá hefur framkvæmdastjórnin lýst því yfir að hún muni 
gefa út leiðbeiningar sem árétti þann skiining sem verkalýðshreyfingin hefur 
lagt í efni tilskipunarinnar.

Evrópusamband verkalýðsfélaga hefur lýst yflr að þrátt fyrir þá niðurstöðu sem 
nú hefur fengist muni það áfram berjast fyrir umbótum á ýmsum sviðum er 
tengjast tilskipuninni. Unnið verði að betri reglusetníngu á Evrópuvísu um 
almannaþjónustu og þrýst á um mikilvæga reglusetningu einkum varðandi 
umdeild svið eins og starfsemi starfsmannaleiga. Jafnframt hefur sambandið 
hvatt aðildarsamtök sín til að fylgjast vel með og taka virkan þátt í innleiðingu 
þjónustutilskipunarinnar í löggjöf aðiidarríkja Evrópska efnahagssvæðisins og 
framkvæmd hennar með það að markmiði að gæta hagsmuna launafólks á 
vinnumarkaði og tryggja öfluga og góða almannaþjónustu.

Verkefní Alþýðusambands íslands
í fyrsta lagi mun Alþýðusamband íslands á næstu mánuðum og misserum 
fylgjast náið með umræðunni um innleiðingu þjónustutilskipunarinnar á 
Evrópuvettvangi og taka virkan þátt í stefnumótun og starfi Evrópusambands 
verkalýðsfélaga að þessu máli.

í öðru lagi mun Alþýðusambandið kynna þjónustutilskipunina, túlkun á efni 
hennar og afstöðu og leiðbeíningar Évrópskrar verkalýðshreyfingar um góða 
framkvæmdar hennar fyrir aðildarsamtökum sínum, stjórnmálamönnum og 
Öðrum sem málið varðar.

í þriðja lagi mun Alþýðusambandið fylgjast náið með umfjöllun um þjónustu- 
tilskipunina á vettvangi EFTA og taka virkan þátt í þeirri umfjöllun ásamt 
embættismönnumA stjórnmálamönnum og öðrum aðilum vinnumarkaðarins í 
gegnum Ráðgjafarnefndir EFTA og EES og með beinum samskiptum við 
framangreinda aðila.

í fjórða lagi mun Alþýðusambandið taka virkan þátt í umræðum um lögleiðingu 
efnis þjónustutilskipunarinnar hér á landi og beita sér af afli fyrir því að sú 
lögleiðing verði með þeim hætti að hagsmunir launafölks verði virtir að fullu og 
að ekki verði vegið að almannaþjónustu og velferðarkerfinu hér á landi.

Þjönustutílskipunin og lögleiðíng hennar hér á landí
Sameiginlega EES nefndin mun á næstunni fjalla um þjónustutilskipunina og 
taka ákvörðun um það hvort tilskipunin verðir hluti af reglum á Evröpska 
efnahagssvæðinu, Tilskipunin er grundvölluð á ákvæðum innri markaðar EES 
um frjáls þjónustuviðskipti og er því ekki ástæða til að ætla annað en að hún 
verði staðfest sem hluti af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið og í 
framhaldinu lögtekin hér á landi, í síðasta lagi fyrir árslok 2009.
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Alþýðusamband íslands leggur ríka áherslu á að við innleiðingu þjónustutil- 
skipunarinnar verði af hálfu stjórnvalda og Alþingis haft náið samráð við samtök 
launafólks um allan undirbúning, löggjöfina sjálfa og framkvæmd hennar. í því 
sambandi vill Alþýðusambandi leggja sérstaka áherslu á tvennt sem varðar 
launafólk og alian almenning einkar miklu.

í fyrsta lagi er grundvallaratriði að þess verð gætt við lögleiðingu til- 
skipunarinnar hér á landi að hún raski í engu kjörum og réttindum launafólks á 
íslenskum vinnumarkaði samkvæmt kjarasamningum og lögum eða þeim 
reglum og venjum sem gilda í samskiptum aðila vinnumarkaðarins.

í þessu sambandi leggur Alþýðusamband íslands ríka áherslu á að lögfest verði 
sem ailra fyrst frumvarp til laga um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem 
senda starfsmenn tímabundið til ísiands og starfskjör starfsmanna þeirra, sem 
afgreitt var í ríkisstjórninni 8. desember sl. Með því að þetta frumvarp verði að 
lögum eru tekin af öll tvímæli um að erlendir starfsmenn þjónustufyrirtækja 
sem veita tímabundið þjónustu hér á landi og starfsmanna starfsmennaleiga 
njóti sömu eða sambærilegra réttinda og starfsmenn fyrirtækja sem skráð eru 
hér á landi.

Jafnframt leggur Alþýðusambandið ríka áherslu á að hrint verði í framkvæmd 
sem allra fyrst sameiginlegum tiliögum ASÍ og SA frá 22. júní 2006 um frekari 
aðgerðir til að styrkja ísíenskan vinnumarkað og treysta m.a. sérstaklega stöðu 
erlends launafólks sem hér starfar, þ.m.t. starfsmanna erlendra 
þjónustufyrirtækja.

í öðru lagi er nauðsynlegt að samhliða iögleiðingu þjónustutiiskipunarinnar fari 
fram víðtæk umræða og samráð stjórnvalda, Alþingis, aðiia vinnumarkaðarins 
og annarra sem málið varðar um inntak og markmið almannaþjónustunnar hér 
á landi. Mikilvægt er að tekin verði af öll tvímæli um að hér á landi eigi að efia 
og treysta almannaþjónustu og velferðarkerfi sem byggir á Norræna 
samfélagslíkaninu. Markmiðið á að vera að skilgreina rétt íbúanna til 
almannaþjónustu á sviði mennta- og heilbrigðismála, almannatrygginga og 
félagslegrar þjónustu. Og jafnframt hvernig best verður tryggt að ailir íbúar hafi 
aðgang að slíkri þjónustu, óháð féiagslegri stöðu og efnahag og að hún sé af 
góðum gæðum.

Virðingarfyilst,

F.h. Alþýðusambands íslands

Halldór Grönvold, 
aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ

Hjálagt fylgir greinargerð ASÍ um þjónustutilskipunina.
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n Alþýðusamband íslands

22.01. 2007

Þjónustutilskipun Evrópusambandsins
Gildissvið og helstu efnisatriði

Evrópuþingið samþykkti 15. nóvember sl. tillögu að tiískipun um 
þjónustuviðskipti. Ráð ESB hafði þegar samþykkt tillöguna og var hún 
endanlega staðfest 12. desember 2006. Aðildarrfki ESB hafa alit að þrjú 
ár, til ársloka 2009, til að hrinda tilskipuninni í framkvæmd.
Þar sem þjónustutilskipunin byggir á grundvallarreglu innri markaðar 
Evrópusambandsins (og Evrópska efnahagssvæðisins) um frjáls 
þjónustuviðskipti er gengið út frá þvf að hún verði einnig hluti af 
reglum á Evrópska efnahagssvæðinu og þar með lögtekin hér á landi. 
Reiknað er með því að formlega verði tekin ákvörðun í þá veru á 
vettvangi Sameiginlegu EES nefndarinnar á árinu 2007 og að síðan hafi 
EFTA-EES ríkin (ísland, Noregur og Liechtenstein) frest til loka árs 
2009 til að hrinda henni f framkvæmd.
í lok növember sl. var staða mála kynnt með minnisbíaði sem lagt var fram í 
miðstjórn ASÍ og sett á vef Aiþýðusambandsins.4 Þar var jafnframt lögð áhersla 
á mikilvægi þess að Alþýðusambandið fylgdist vel með þróuninni, upplýsti 
aðiidarfélög sín um stöðu mála á hverjum tíma og tæki virkan þátt í umræðu 
um innleiðingu þjónustutilskipunarinnar á Evrópuvísu og hér á landi. Markmiðið 
með þessu starfi er að tryggja sem best hagsmuni launafólks og öflugt 
velferðarkerfi hér á iandi.

Hér á eftir er gerð frekari grein fyrir helstu þáttum þjónustutilskipunarinnar er 
varða sérstaklega stöðu launafólks og möguleg áhrif. Þá verður jafnframt leitast 
við að svara spurningunni um það hvað mundi gerast ef ísland eða Noregur 
beittu neitunarvaldi varðandi lögleiðingu tilskipunarinnar hér á landi. Til 
grundvallar Hggja, auk tilskipunarinnar sjáifrar5, upplýsingar sem fram komu á 
námsstefnu EFTA um þjónustutilskipunina og tengd efni 6. desember sl. og 
minnisblað sem norska Alþýðusambandið hefur tekið saman um þetta efni.6 Það 
er svo seinni tíma mál að kafa dýpra í einstaka þætti tilskipunarinnar samhliða 
því að innleiðing hennar hér á landi verði undirbúin.

1. Vinnulöggjöf og grundvallarréttindi launafólks eru utan 
gildissviðs þjónustutilskipunarinnar

http //www.asi.is/displaver.asp?cat id=2&modu!e id=220&element id-4095

http //www.euroDarl.euroDa.eu/comnarl/imco/services directive/default en.htm

http //www.lo.no/lobasen/Content/118635/TJENESTEDIREKTIVET STATUS.PDF
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Áíþýöusamband ísiands

í inngangi þjónustutilskipunarinnar og í 1. grein er tekið fram og áréttað að 
vinnulöggjöf og réttindi á vinnumarkaði séu utan gildissviðs tilskipunarinnar. 
Þannig segir í 6. tölulið 1. greinar að tilskipunin hafi ekki áhrif á vinnurétt, þ.e. 
ráðningarkjör sem byggja á löggjöf eða kjarasamningum, vinnuaðstæður, að 
meðtöldu öryggi og heilbrigði á vinnustað, og ráðningarsamband milli launafólks 
og atvinnurekenda, sem aðildarríkin ákveða í samræmi við innlenda löggjöf. Þá 
hefur tilskipunin ekki áhrif á löggjöf um almannatryggingar í aðíldarríkjunum.

í 7. tölulið 1. greinar er áréttað að tilskipunin hafi ekki áhrif á 
grundvallarréttindi sem viðurkennd eru í landslögum eða löggjöf 
Evrópusambandsins. Né heldur hefur tilskipunin áhrif á réttinn til að semja, 
gerð kjarasamninga og framkvæmd þeirra og réttinn til að grípa til félagslegra 
aðgerða í samræmi við lög og venjur í aðildarríkjunum, sem samræmast 
Evrópuréttinum.

í umfjöllun um tillöguna að tilskipuninni, m.a. í Evrópuþinginu, komu upþ 
spurningar um það hvernig túlka bæri „sem samræmast Evrópuréttinum". í 
svari ráðherraráðsins um þetta efni segir að þessi tilvísum feli ekki annað í sér 
en að ákvæði Sáttmála ESB um frjálst flæði og niðurstöður Evrópudómstólsins 
gildi. Framkvæmdastjórn ESB hefur áréttað þennan skilning.

2. Tilskipunin um útsenda starfsmenn gengur framar 
þjónustutilskipuninni

í 1. tölulið 3. grein a lið er sérstaklega tiltekið að ef ósamræmi kemur upp á 
milli túlkunar þjónustutilskipunarinnar og tilskipunar ESB um útsenda 
starfsmenn nr. 96/71/EB skuli síðartalda tilskipunin gilda.

Samkvæmt 3. gr. tilskipunarinnar um útsenda starfsmenn er kveðið á um þá 
meginreglu að starfsmenn sem sendir eru tímabundið til starfa í öðru landi skuli 
njóta réttinda (launa og starfskjara) eins og þau eru í gistilandinu. Þetta gildir 
m.a. um lágmarkslaun, vinnutíma, hvíldartíma, orlof, öryggi og aðbúnað.

Þá segir í 86. tölulið í inngangi þjónustutilskipunarinnar að hún komi ekki í veg 
fyrir að aðildarríkin setji reglur um starfskjör útsendra starfsmanna umfram það 
sem talið er upp í 3. grein tilskipunarinnar um útsenda starfsmenn nr. 
96/71/EB. Það er því Ijóst að þjónustutilskipunin kemur hvorki í veg fyrir að þau 
atriði sem getið er um í 3. gr. tilskipunarinnar um útsenda starfsmenn séu leidd 
í lög í aðildarríkjunum, né heldur ákvæði um aðra kjaraþætti en þá sem þar eru 
tilgreindir s.s. hvað varðar rétt til launa í veikinda og slysatilfellum, 
atvinnuslysatryggingar eða annað það sem gildir sem almannaregla í 
gistilandinu.

3. Eftirlit og kröfur

í 31. grein þjónustutilskipunarinnar felst að það er gistilandið (þ.e. það land þar 
sem þjónustan er veitt) sem ber ábyrgð á að hafa eftirlit með starfsemi 
þjónustuveitandans á svæðinu í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru skv.
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Aiþýðusamband fslamls

16. eða 17. grein tilskipunarinnar. í 2. töiulið 17. greinar segir að ákvæði 16. 
greinar um frelsi til að veita þjónustu nái ekki tii „málefna sem falla undir 
tilskipun 96/71/EB" um útsenda starfsmenn. í tilskipuninni um útsenda 
starfsmenn segir að það sé gistilandið sem skuli hafa eftirlit með að þau réttindi 
sem tilskipunin kveður á um séu tryggð.

24. og 25. greínar upphaflegu tillögunarinnar af þjónustutilskipuninni hafa nú 
verið fjarlægðar. Það fólst m.a. í 24. gr. að ekki væri heimiít að gera kröfur til 
þjónustuveitanda um að hann tæki með og gæti lagt fram „gögn vinnuréttarlegs 
eðlis" í því landi þar sem þjónustan er veitt. Hefðu þessi ákvæði náð fram að 
ganga hefði slíkt haft í för með sér mikinn vanda við eftirlit með þeim þáttum 
sem tilskipunin um útsenda starfsmenn kveður á um.

í fyrri tillögu að tilskipuninni um þjónustuviðskipti var því hafnað að hægt væri 
að gera kröfu um að þjónustuveitendum bæri að hafa aðsetur eða fulltrúa í 
gistilandi. Þetta hefur verið tekið út. Þrátt fyrir að búið sé að taka þetta ákvæði 
út úr þjónustutilskipuninni hefur sú spurning engu að síður komið upp hvort 
hægt sé að skylda þjónustuveitendur til að hafa fulltrúa í gistilandinu. Ástæða 
þess er yfirlýsing frá framkvæmdastjórn ESB þar sem fullyrt er að slík skylda 
gangi gegn 49. gr. í Sáttmála ESB. Vegna þessarar yfirlýsingar sá Evrópuþingið 
sig knúið til að fjalla um þetta atriði, ásamt fleirum sem varða túlkun á 
tilskipuninni um útsenda starfsmenn. í samþykkt þingsins frá 26. október sl. er 
því slegið föstu að hægt sé að krefja atvinnurekendur um að hafa fulltrúa í 
gistilandinu til að tryggja að ákvæði tilskipunarinnar um útsenda starfsmenn 
séu virt. Þá er því ennfremur siegið föstu að stjórnvöld í gistilandinu skuli 
tryggja að reglum tilskipunarinnar sé fylgt. Hvorki yfirlýsingar 
framkvæmdastjórnarinnar eða samþykktir Evrópuþingsins eru bindandi fyrir 
Evrópudómstólinn ef þetta álitaefni kemur til kasta hans. Samþykkt þingsins var 
hins vegar afgreidd með miklum meirihluta, 292 atkvæða gegn 72. Slíkur 
meirihluti gefur samþykktinni sannanlega aukinn þunga.

4. Frelsi til að veita þjönustu (áður upprunalandsreglan)
Upprunalandsreglan sem var í upphaflegu tillögunni, 16. gr. tilskipunarinnar, 
hefur verið felld burt og í staðinn er komin reglan um „frelsi tif að veita 
þjónustu". Nú segir í 1. tölulið 16. gr. að „Aðildarríkin skulu virða rétt 
þjónustuveitenda til að veita þjónustu í öðrum aðildarríkjum en þar sem hann 
hefur staðfestu".

16. gr. áskilur að aðildarríkin tryggi óhindraðan aðgang þjónustufyrirtækja að 
sínu svæði og möguleika tii að veita þar þjónustu. í því fellst að aðildarríkin 
virði grundvallarregluna um jafnræði gagnvart þjónustuveitendum. Því má ekki 
gera kröfur til þeirra sem beint eða óbeint fela í sér mismunun m.a. á grundvelli 
þjóðernis. Hins vegar mega aðildarríkin setja regiur og gera kröfur sem varða 
almannaheill og samfélagsmarkmið. Um heimildir aðildarríkjanna til að 
takmarka frelsi aðila frá öðrum aðildarríkjunum til að veita þjónustu vísast til 
49. og 50. greina Sáttmála Evrópusambandsins (36. og 37. greina samningsins 
um Evrópska efnahagssvæðið).
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í 3. tölulið 16. greinar tilskipunarlnnar er kveðið á um heimildir aðildarríkjanna 
til að setja kvaðir á þjónustutyrirtæki þegar þær eru réttlætanlegar á grundvelli 
stefnu í samfélagsmálum, almannaöryggis, almannaheilbrigðis eða 
umhverfisverndar, innan þeirra marka sem 1. töluliður 16. greinar setur. Þá 
segir jafnframt í 3. tölulið 16. greinar að „Þá má ekki takmarka heimild 
aðildarríkjanna til að láta reglur sínar gilda, í samræmi við löggjöf sambandsins, 
um starfskjör, þar með talið þær sem kveðið er á um í kjarasamningum". Þá 
segir ennfremur í 7. tölulið 4. greinar að 7/reglur sem settar eru fram í 
kjarasamningum sem gerðir eru á milli aðila vinnumarkaðarins, skulu ekki sem 
slíkar, teljast kvaðir í skilningi þessarar tilskipunar", Þannig er áréttað að heimilt 
er að gera kröfur um að þjónustuveitendur virði ákvæði kjarasamninga í 
gistilandinu.

5. Þjónustutilskipunin hindrar ekki „íslensku leiðina"

Með frumvarp til laga um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda 
starfsmenn tímabundið tíl íslands og starfskjör starfsmanna þeirra, sem nú 
liggur fyrir Alþingi hefur náðst samkomulag á milli aðila vinnumarkaðarins um 
löggjöf sem tryggja á útsendum starfsmönnum og erlendum starfsmönnum 
starfsmannaleiga sömu eða sambærileg kjör og gilda samkvæmt lögum og 
kjarasamningum hér á landi. Verði frumvarpið að lögum mun það treysta mjög 
réttindi og kjör útsendra starfsmanna hér á landi og auka til muna möguleika 
stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins til að hafa eftirlit með starfsemi erlendra 
þjónustuaðila og bregðast við ef upp koma grunsemdir eða fyrirtækin verða 
uppvís að því að brjóta á starfsmönnum sínum og stunda félagsleg undirboð. 
Þetta á m.a. við um upplýsingaskyldu erlendra þjónustuveitenda, kröfuna um 
að þeir hafi fulltrúa hér á íandi, kröfur um að þeir virði íslenska kjarasamninga 
og tryggi starfsmönnum sínum laun í veikinda og slysatilfellum og bætur vegna 
vinnuslysa, og ábyrgð notendafyrirtækja á að erlendu þjónustuveitendurnir hafi 
veitt stjórnvöldum upplýsingar um starfsemi sína hér á landi. Með 
þjónustutilskipuninni eins og hún var endanlega staðfest eru tekin af öll tvímæli 
um að frumvarpið og efni þess er í fullu samræmi við Evrópuréttinn á þessu 
sviði.

í Ijósi framanritaðs leggur ASÍ ríka áherslu á að framangreint frumvarp verði að 
lögum hið allra fyrsta og að því verði sfðan fylgt eftir í framkvæmd. Jafnframt 
leggur Alþýðusambandið ríka áherslu á að hrint verði í framkvæmd sem allra 
fyrst sameiginlegum tillögum ASÍ og SA frá 22. júní 2006 um frekari aðgerðir til 
að styrkja íslenskan vinnumarkað og treysta m.a. sérstaklega stöðu erlends 
launafólks sem hér starfar, þ.m.t. starfsmanna erlendra þjónustufyrirtækja. 
Þetta á m.a. við um þætti eins og virkara eftirlit með að erlendir 
þjónustuveitendur uppfylli skyldur sínar gagnvart starfsmönnum sínum og að ef 
þau eru uppvís að brotum „verði heimilt að beita viðurlögum þannig að 
atvinnurekandi hagnist ekki á brotinu. Áhersla verði lögð á skjóta og skilvirka 
meðferð mála." Sama gildir um tillögur um upptöku starfsmannaskírteina á
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byggingavinnustöðum og aðgerðír gegn gerviverktöku og svartri 
atvinnustarfsemi.

6. Önnur ákvæði sem tengjast framkvæmd tilskipunarlnnar
Elns og kemur fram hér á undan hefur verlð teklð fullt tilllt til gagnrýni 
verkalýðshreyfingarinnar á upphaflegu drögin að þjónustutilskipuninni varðandi 
réttindi launafólks, gildi kjarasamninga og samskipti á vinnumarkaði.

Annað atriði sem verkalýðshreyfingin gagnrýndi mjög voru óljós ákvæði í 
drögunum sem ógnuðu aimannaþjónustu og velferðarkerfi aðildarríkjanna. í 
lokagerð þjónustutilskipunarinnar er skýrt kveðið á um að frelsi til að veita 
þjónustu nær ekki til þjónustu á sviði öryggisgæslu og starfsmannaleiga. Þá er 
heilbrigðisþjónusta, opinber eða einkarekin, utan gildissviðs tilskipunarinnar. 
Um það er fjailað í 2. tölulið 2. greinar tilskipunarinnar, f iið. Þá er tiltekin 
félagsleg þjónusta undanskilin samkeppnisreglum tilskipunarinnar skv. j lið: 
„félagslega húsnæðiskerfið, dagvistun barna og aðstoð við fjölskyldur og 
einstaklinga vegna varanlegrar eða tímabundinnar þarfar, sem veitt er af ríkinu, 
af aðilum sem starfa í umboði ríkisins eða velgerðarstofnunum sem 
viðurkenndar eru af ríkisvaldinu.

Tilskipunin nær til þjónustu sem byggir á fjárhagslegum forsendum og miðar að 
því að skila arði. Almannaþjónusta sem ekki byggir á fjárhagslegum 
markmiðum er undanskilin, sbr. 2 tölulið 2. greinar a lið.

Hvað varðar veitingu þjónustu sem hefur aimenna efnahagslega þýðingu 
(services of general economic interest) kemur fram í 2. tölulið 1. greinar að 
tilskipuninni er ekki ætlað að fjaíla um frelsi tíl að veita þjónustu sem varðar 
almenna efnahagslega hagsmuni, sem sinnt er af opinberum aðilum og 
einkaaðilum, eða um einkavæðingu þar sem opinberir aðiiar veita slíka 
þjónustu. Þá leiðir það af 3. töiulið 1. greinar að aðildarríkjunum er áfram 
heimilt að skilgreina, í samræmi við reglur Evrópusambandsins, hvað þau telja 
til þjónustu sem hafi almennt efnahagslegt gildi, hvernig slík þjónusta er veitt 
og hvernig fjármögnuð og hvaða skyidur henni er ætlað að uppfylla. Þá er það 
ekki markmið tilskipunarinnar að hafa áhrif á eða draga úr möguieikum á að 
vernda og stuðia að menningarlegri og tungumáialegri fjölbreytni eða margræði 
á sviði fjölmiðiastarfsemi í aðildarríkjunum.

Þjónustutilskipunin staðfestir það sem legið hefur fyrir frá því að samningurinn 
um Evrópska efnahagssvæðið var gerður og íslendingar undirgengust reglur 
innri markaðarins um frjáls þjónustuviðskipti, að nauðsynlegt er að samhliða 
lögleiðingu þjónustutilskipunarinnar fari fram víðtæk umræða og samráð 
stjórnvaida, Aiþingis, verkalýðshreyfingarinnar og annarra sem máiið varðar um 
starfsemi á vegum hins opinbera. Þetta varðar sérstaklega inntak og markmið 
velferðarkerfisins og almannaþjónustunnar. Mikilvægt er að tekin verði af öll
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tvímæli um að hér á landi eigi að efla og treysta almannaþjónustu og 
velferðarkerfi sem byggir á Norræna samfélagslíkaninu. Markmiðið á að vera að 
skilgreina rétt íbúanna til almannaþjónustu á sviði mennta- og heiibrigðismála, 
almannatrygginga og félagslegrar þjónustu. Og jafnframt hvernig best verður 
tryggt að allir landsmenn hafi aðgang að slfkri þjónustu, óháð féiagsiegri stöðu 
og efnahag, og að hún sé af góðum gæðum.

Auk þess sem að framan greinir kemur fram í 17. grein tilskipunarinnar að 
ákvæði 16. greinar um freisi tii að veita þjónustu nái ekki til þjónustu þar sem 
gilda sérstakar reglur á Evrópuvísu, s.s. póstþjónustu, sölu og dreifingu á 
raforku, sölu og dreiflngu á gasi, dreifingar á vatni og meðferð úrgangs.

7. Lfklegar afleiðingar ef neitunarvaldi yrði beitt
Nokkur umræða hefur verið um það í Noregi hvort beita eigi neitunarvaidi til að 
koma í veg fyrir að þjónustutiiskipunin taki giidi þar í iandi (og þar með 
gangvart EFTA-EES ríkjunum, þ.m.t. íslandi og Liechtenstein), Af því tilefni 
hefur norska alþýðusambandið sérstaklega skoðað þann möguleika og hvaða 
afleiðingar það gæti haft7. Þessi umræða er áhugaverð fyrir íslendinga þar sem 
ákvörðun Norðmanna um beitingu neitunarvaldsins hefði bein áhrif hér á landi. 
Áður en lengra er haldið er þö mikilvægt að hafa í huga að líkur á því að 
Norðmenn beiti neitunarvaldi eru hverfandi miðað við nýjustu upplýsingar, þótt 
ekki liggi fyrir afdráttarlaus ákvörðun stjórnvalda eða norska þingsins í málinu.

Það er mat sérfræðinga norska afþýðusambandsins að áhrifin af því að 
Norðmenn beiti neitunarvaldi og iögleiði ekki þjónustutilskipunina á aðgang 
erlendra þjónustufyrirtækja að markaði í Noregi og möguieika þeirra til að veita 
þjónustu, eða aimennt á flæði þjónustu á miíii EFTA og ESB ríkja, yrðu 
hverfandi. Til grundvaliar þessu mati er sú staðreynd að eftir sem áður yrðu 
Norðmenn að byggja takmarkanir og skilyrði fyrir veitingu þjónustu í Noregi á 
EES samningnum og reglunum um frjálst ftæði þjónustu. Þjónustutilskipunin er í 
reynd útfærsla á reglum innri markaðarins um frjáls þjónustuviðskipti og er í 
samræmi við þá framkvæmd sem staðfest hefur verið af Evrópudómstólnum og 
í samræmi við Sáttmála ESB. Þá verður að ætfa að ef vafi leikur á, muni EFTA 
dómstólllnn, með hliðsjón af einsleitnl á EES svæðinu, túlka regluna um frjáls 
þjónustuviðskipti í samræmí við Þjónustutifskipunina, þar sem hún er 
staðfesting á giidandi rétti á þessu sviði.

Verði neitunarvaldinu beitt af Norðmönnum muni EFTA-EES ríkin ekki geta tekið 
þátt í því starfi sem framundan er við að hrinda þjónustutiiskipunninni í 
framkvæmd og þeirri stjórnsýslu sem þróuð verður í því samhengi, þ.m.t, talið 
um ákvörðun um samstarfsstofnanir í aðildarríkjunum, rétt til upplýsinga og 
aðgang að rafrænum hjálpargögnum. Sama gildir um takmörkun á þátttöku 
varðandi einföldun á regluverki og framkvæmd og breytingar sem miðað að því 
að auka yfirsýn og miðlun upplýsinga um þjónustustarfsemi yfir landamæri.

7 Sjá http://www.io.no/lQbasen/Content/118635/TJENESTEDrREKTIVET STATUS.PDF. bls. 11
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Slíkt mundi í reynd þýða lakari markaðsaðgang fyrir fyrirtæki frá EFTA 
löndunum á sviði þjónustustarfsemi á innri markaðinum öllum.

Norðmennirnir fjalla einnig um möguleg áhrif beitingar neitunarvaldsins af hálfu 
Norðmanna á stöðu og framtíð EES samningslns, bæði lagaleg og pólitísk. Þeir 
velta upp ýmsum atriðum í því sambandi án þess að draga af þeim einhverjar 
afdráttarlausar niðurstöður.
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