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Efni: Umsögn BSRB um frumvarp til laga um þjönustuviðskipti á innri markaðí 
Evrópska efnahagssvæðisins, þskj. 321 - 277. mál.

BSRB hefur fengið tiJ umsagnar frumvarp til laga um þjónustuviðskipti á innri markaði 
Evrópska efnahagssvæðisins. Samkvæmt frumvarpinu gildir það m.a. ekki um heil- 
brigðisþjónustu og féíagsþjónustu og er það vel. Engu að síður setur bandalagið fyrirvara 
við að frumvarpið verði óbreytt að lögum þar sem að ljóst er að framangreindar undan- 
þágur hamla því ekki að ákveðnir þættir almannaþjónustu verði einkavæddir verði 
frumvarpið óbreytt að lögum.

BSRB hefur ítrekað bent á að evrópsk verkalýðshreyfing sé afar andsnúin þjónustu- 
tilskipuninni. Þannig hefur bandalagið bent á að tilskipunin geri það kleift að ákveðnir 
þættir menntunar- og heilbrigðiskerfisins sem og almenn aimannaþjönusta sé einkavædd.

Þjónustutilskipunin kveður á um tvenn hugtök er varða almannaþjónustu, þ.e. „þjónusta í 
almannaþágu sem ekki er af efnahagslegum toga“ og „þjónusta í almannaþágu sem hefur 
almenna efnahagsíega þýðíngu“. í greinargerð með frumvarpinu segir að meta verði hvert 
skipti fyrir sig hvað teljist falla undir skiígreiningu þjónustu af efnahagslegum toga og 
hafa verði í huga að þjónusta sé ekki sjálfkrafa ekki af efnahagslegum toga eingöngu 
vegna þess að ríkið, ríkisstofnanir eða stofnanir sem starfa ekki í hagnaðarskyni, veiti 
hana.
Sú tvískipting á hugtakinu almannaþjónusta sem þjónustutilskipunin felur í sér er afar 
óskýr og óíjóst er hvar mörkin milli skilgreininganna tveggja liggja. Líkt og bandalagið 
hefur áður bent á hefur framkvæmdastjóm ESB neitað að setja fastmótaðar reglur um 
skilgreiningu hugtakanna tveggja og hefur Evrópudómstólnum verið eftirlátið að móta 
þær reglur sem gilda um hvað sé almannaþjónusta í hagnaðarskyni og hvað ekki.

Verði frumvarpið óbreytt að lögum er ljóst að undir þjónustutilskipunina getur fallið öll 
þjónusta t.a.m. heilbrigðiskerfisins önnur en su sem viðkemur sjúklingum beint. Dæmi 
þess er bókhaldsþjónusta, ræstingar, stjómsýsla, viðhaid búnaðar og húsa og starfsemi
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rannsóknarstöðva. Hið sama giidir um endurhæfíngarstöðvar og aðrar stofnanir sem 
vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum.

Þar af leiðandi getur Íögfesting tiiskipunarinnar án frekari fyrirvara ieitt til mismununar 
og þess að þeir sem þurfa á þvi að haida eigi þess ekki kost að þá þjónustu vegna fjárhags 
sins. Ástæða þess er sú að ef rekstrarleg umgjörð t.a.m. spítaianna fer úr höndum ríkisins 
til einkaaðila mun verðlagning og annað því tengt eingöngu vera háð rekstrarlegum 
markmiðum en ekki jöfnuði og opinberri þjónustu. Hið sama gildir um einkavæðingu 
annarra þátta af almennri aimannaþjónustu.

Bandalagið Ieggur megináherslu á að íslenska ríkið afsali sér ekki lýðræðislegum rétti til 
að skipuleggja almannaþjónustuna að eigin vild. Því telur bandalagið mikilvægt að 
stjómvöld veiti einhvers konar tryggingu fyrir því að stjórnvöld muni áfram bera ábyrgð 
og stjóma mikilvægum sviðum samfélagsins og að ákveðin verkefni á vegum þess 
tilheyri aifarið opinberri almannaþjónustu.

Fyrirhönd BSRB

Helga jónsdóuir 
framkvæmdastjóri
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