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Alþingi
Viðskiptanefnd 
Austurstræti 8 - 1 0  
150 REYKJAVÍK

Reykjavík 12. maí 2011

Efni: Frumvarp til laga um þjónustuviðskipti á innri markaði EES 645.mái 
og frumvarp til laga um breytingar laga vegna frumvarps um 
þjónustuviðskipti á innri markaði EES, 697. mál.

Samtökum atvinnulífsins hafa borist ofangreind frumvörp til umsagnar en þau 
voru áður lögð fram á 138. löggjafarþingi.

Varðandi meginefni frumvarpanna vísar SA til meðfylgjandi umsagnar 
samtakanna frá 25. janúar 2010. Eins og þar kemur fram er með ofangreindum 
frumvörpum verið að innleiða í íslenskan rétt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
nr. 2006/123/EB um þjónustu á innri markaðinum (þjónustutilskipunina) og binda 
SA vonir við að innleiðingin hafí jákvæð áhrif á íslenskt atvinnuumhverfi.

Því til viðbótar vilja SA lcoma á framfæri eftirfarandi athugasemdum varðandi 
frumvarpið um þjónustuviðskipti.

1. Heimild til að kveða nánar á um gildissvið í reglugerð.
Samkvæmt 2. gr. frumvarpsins slculu lögin gilda um alla þjónustu sem ekki er 
sérstaldega undanskilin gildissviði þeirra. Frávildn eru síðan talin upp í 24 
liðum en jafnframt tekið fram að ráðherra sé heimilt að kveða nánar á um 
gildissvið í reglugerð. í athugasemdum með frumvarpinu er sérstaklega vakin 
athygli á að þarna sé um ákveðið framsal löggjafarvalds að ræða til hagræðis 
fyrir Alþingi og stjórnsýslu. Ástæða þess sé að í þjónustutilskipuninni er tekið 
fram að hún gildi ekki um ákveðnar gerðir sem teknar hafi verið upp í EES 
samninginn en slíkar upptalningar sé skýrara að hafa í reglugerð. SA dregur í 
efa að slíkt framsal sé heimilt. Liggja þarf skýrt fyrir við hvað er átt og að 
minnsta kosti tilgreina umræddar gerðir í skýringum með frumvarpinu.

2. Önákvœmframsetning

Orðalag 9. tölul. 4. mgr. 2. gr. er ónákvæmt og ekki í fullu samræmi við 
ákvæði tilskipunarinnar (1.7) sem kveður á um að hún gildi eldd um beitingu 
grundvallarréttinda né réttinn til að semja og gera kjarasamninga,
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framfylgja þeim og efna til verkfalla í samræmi við iandslög og venju. í enska 
texta

tilskipunarinnar er notað hugtakið „industrial action“ en merking þess fellur 
undir skilgreiningu verkfalls samkvæmt 19. gr. laga um stéttarfélög og 
vinnudeilur. Þessu þarf að breyta.

Samkvæmt 10. tölul. 4. mgr. 2. gr. gilda reglur laganna ekki um rétt 
stjörnvalda til að ákvarða hvort um er að ræða ráðningarsamband eða 
verktöku, sbr. 87. tölul. inngangsorða tilskipunarinnar. Þess er þó að engu 
getið í athugasemdum að þar er jafnframt kveðið á um hver séu megineinkenni 
ráðningarsambands, þ.e. að unnið sé undir stjórn annars aðila gegn gjaldi, og 
að önnur samningssambönd verði að telja til verktöku.

3. Upplýsingar

í 6. gr. hefur verið bætt inn ákvæði um aðgengi að upplýsingum um 
kjarasamninga og önnur réttindi og skyldur á vinnumarkaði sem SA telur 
jákvætt.

Virðingarfyllst,

f.h. Samtaka atvinnulífsins
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Efnt: Frumvarp til laga um þjönustuviðskipti á iauri markaði EES 277. mál og 
frttmyarp tíí laga um breytingar laga vegna frumvarps um þjónustuviðskipti á 
innrl markaði EES, 278. mál.

Samtök atvinnulífsins (SA) hefur fengið til umsagnar ofangreitid frumvörp.

Með ofangreindum írumvörpum er verið að innleiða í íslenskan rétt tiiskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2006/123/EB um þjónustu á innri markaði 
(þjónustutilskipun). Samtök atvinnulífsins binda miklar vonir við að innleiðingin hafí 
jákvæð áhrif á íslenskt ^ír^uumhýeríL Með einni upplýsinga- og þjónustuveitu 
(Point of Singíe Contact) munu samskipti fyrirtækja og stjórrivalda eirifaldast mikið 
frá því sem nú er þegar fýrirtæki þurfa að sækja um íeyfi fyrir rekstri sínum til margra 
mismunandi stofnana. Um leið er bundin von við að raíræn samskipti við upplýsinga- 
og þjónustuveituna einfaldi og flýti öllum verkferlum yið leyfísveitingar. Munu 
íslensk fyrirtæki njóta góðs af slíku hagræði. Á tímum eftiahagskreppu er enn 
mikilvægara en elia að hvetja tii aukinna viðskipta milli ríkja Bvrópska 
efnahagssvæði sins.

Hefur þegar verið komið að nokkru leyti til móts við athugasemdir SA við frumvarpið 
á vinnslustigi þess i viðskiptaráðtmeytinii.

Oæðiþiöhustu
I 17. gr. frumvarpsins er að fmna upptalningu á þeim upplýsingum sem 
þjönustuveitendur skulu hafa tiltækar fyrir kaupendur. Ljóst er að þær upplýsingar 
sem þurfa að liggja fyrir eru nokkuð ítarlegri en krafa er gerð um í íslenskum lögum 
nú til þjónustuveitanda i lögum um þjónustukaup og í iögum um húsgöngu- og 
^arsölusamninga. Að þessu leyti mun þjónustutilskipunin leggja nokkrar byrðar á 
innlenda þjónustuaðila sem ekki er að finna nú í löggjöf. Ákvæði þessi eru hins vegar 
ófrávíkjanleg í þjónustutiiskipuninni og verður því ekki undan þéifri vikist. M munu 
ákvæði þessi einnig ná ja&t til innlendra fyrirtækja sem og fyrirtækja í öðrum 
aðiídarríkjum EES-svæðisins.

Það er einnig sérstakt umhugsunarefni hvernig kærunefiid lausafjár- og þjónustukaupa 
berað takaá máium er varða gæði þjónustu þegar neytandi viil byggja á iögunum um 
þjónustuviðskipti.

island.is
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í greinargerð með frumvaipinu segir að staðsetning upplýsinga- og þjónustuveitunnar 
muni verða hjá island.is. I lögunum sjálfum er híris vegar ékki að fínna néina tiívístm 
til island.is og skorttr því áað mati Samtaka atvinnulífsins að island.is sé veitt nægileg 
lagastoð og heimildir tií aÖ sinna því starfí sem upplýsinga- og þjónustuveitunni er 
ætlað að sinna. Þannig væri rétt að veita island.is heimild til að gefa ilt leyfi í umboði 
viðkomandi stofiiana eða a.m.k. að veita island.is heimild til að vera miílígöngumaður 
um slík leyfí.

Eihfoldun levfísveitinga
Samtök atvinmilífsins eru sammála þeirri nálgun sem fram kemur í 2. grt 
fi'umvarpsins um breytingu laga vegna fmmvarpsins um þjónustuviðskipti, þ.e.a.s. að 
nota tækifærið og einfalda stjórnsýslu varðandi leyfísveitingar. Hvetja SA til þess að 
sú heimiid sem iögin munu veita efnahags> og viðskiptaráðherra að færa verkefhi

með notuð ökutæki verði færð á hendur einu 
sýslumannsembætti, Með slíku næst einnig meira samragmi á afgreiðslu leyfisbeiðna

Til að iögin nái því markmiðí sínu að auðvelda þjónustuveitendum að stofna til nýrrar 
starfsemi er nauðsynlegt að farið verið af stað með kynnmgárátak til fyriitækja. Ljóst 
er að flest minni og meðalstór fyrirtæki annaðhvort þekkja ekki eða mjög lítið 
þjónustutiiskipunina og hvaða möguleikai4 eru fólgnir í henni.

Þrátt íyrir allnokkra vinnu á vegum urn ráðstefnu um
þjónustutilskipunina varð aldrei neitt úr þeirri vinnu. Fulltrúi SA tók þátt í þessari 
vinnu en þegar Ijóst var að lítið bólaði á framkvæmdum hélt SA sinn éigin 
morgunverðarfimd um efhið. Ljóst er að slíkur fundur er þó einungis dropi f hafið á 
því átaki sem nauðsynlegt er að gera í kynningu á þéssu máii. í slíku átaki þarf jafnt 
að nýta sér fjölmiðla til að koma skilaboðum á framfæri, útbúa kynningarefni og 
léiðbeiningar til fyrirtækja svo og að halda námskeið og ráðstefnur um efnið. Efu 
SamtÖk atvinnulífsins tilbúin að koma að slíku kynningarátaki með stjórnvöidum ef 
eftir sliku verður óskað. "'

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka atvinnulífsins

o

Kvnning

Guðrún Björk Bjarnadóttir hdl.
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