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Viðskiptanefnd Alþingis 
Efnahags- og viðskiptaráðuneytið

Efni: Minnisblað v. frumvarps til laga um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska 
efnahagssvæðisins

Viðbrögð efnahags- og viðskiptaráðuneytisins við athugasemdum er bárust viðskiptanefnd 

vegna frumvarps til laga um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins

(framhald)

Á fundi viðskiptanefndar þann 12, maí sl. var farið yfír athugasemdir hagsmunaaðila vegna 

frumvarps til laga um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins, þskj. 1141^645  ̂

mál. Efnahags- og viðskiptaráðuneytið hefur þegar sent nefndinni minnisblað þar sem farið er yfír 

þær athugasemdir sem borist höfðu fyrir fundinn. í þessu minnisblaði er því farið yfír þær 

athugasemdir sem borist hafa síðan þá sem og þau atriði sem voru til umræðu á fundinum.

Neytendastofa benti á að það væri óeðlilegt að í kostnaðarmatinu væri ekki getið um þann kostnað 

sem Neytendastofa mun þurfa að bera vegna 16. gr. frumvarpsins, en innanríkisráðuneytið (þá dóms- 

og kirkjumálaráðuneyti) tilnefndi Neytendastofu á sínum tíma til að fara með það hlutverk sem af 

þeirri grein hlýst. Efiiahags- og viðskiptaráðuneyti er sammála ábendingu Neytendastofu og harmar 

að sá kostnaður sé ekki nefndur í kostnaðarmatinu. Þar var um mistök að ræða enda á engan hátt 

ætlunin að gera Utið úrþeim kostnaði sem hlýst af þessu hlutverki Neytendastofu.

Þá nefndi Neytendastofa að það væri eðlilegt að þess væri getið í frumvarpinu að Neytendastofa hafi 

það hlutverk að veita viðtakendum þjónustu aðstoð. Ráðuneytið leggst ekki gegn þeirri tillögu sjái 

nefndin ástæðu til þess. Má það t.d. gera með því að bæta nýrri málsgrein við 16. gr., svohljóðandi: 

Neytendastofa annast aðstoð við viðtakendur þjónustu samkvæmt þessari grein.

Þá gerir Neytendastofa athugasemd við inngangsmálslið 1. gr. 16. gr. laganna og leggur til að honum 

verði breytt til að kveða skýrar á um rétt neytenda. Ráðuneyti er sammála þeirri tillögu og leggur til



að inngangsmálsliður 1. mgr. orðist svo:

Tryggja skal að viðtakendur þjónustu geti fengið eftirfarandi upplýsingar á Islandi:

Þá er í samræmi við tillögu Neytendastofu lögð til sú breyting að í stað orðanna "evrópsku 

neytendaaðstoðina " í 3. tl. 1. mgr. 16. gr. komi: Evrópunet neytendamiðstöðva

Samtök aívinnulífsins vöktu í umsögn sinni athygli á reglugerðarheimild í 5, mgr. 2. gr. 

frumvarpsins þar sem kveðið er á um að ráðherra sé heimilt að kveða nánar á um gildissvið í 

reglugerð. Að baki þeirri heimild liggur að í tilskipuninni er að finna upptalningu á gerðum sem ekki 

falla undir gildissvið hennar, eða ganga framar henni sé um ósamræmi að ræða, og var hugsunin að 

setja þann lista í reglugerð. Nefndin lýsti hins vegar þeim vilja sínum að þessi upptalning yrði færð 

inn í frumvarpið og sér ráðuneytið ekkert því til fyrirstöðu. Er því lagt til að 5. mgr. 2. gr. 

frumvarpsins (í samræmi við L mgr. 3. gr. tilskipunarirmar) orðist svo:

Stangist ákvœði laga þessara á við ákvœði í lögurn eða reglum sem settar hafa verið vegna 

innleiðingar EES-réttar og luta að aðgengi að þjónustu eða veitingu hennar, ganga þau framar 

lögum þessum. Á það meðal annars við um innleiðingu eftirfarandi EES-gerða:

1. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/71/EB frá 16. desember 1996 um störf útsendra 

starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu,

2. reglugerð ráðsins (.EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingarreglna gagnvart 

launþegum ogfjölskyldum þeirra sem flytjast milli aðildarrikja,

3. tilskipun ráðsins 89/552/EBEfrá 3. október 1989 um samrœmingu tiltekinna ákvœði í lögum og 

stjórnsýslufyrirmœlum í aðildarrikjunum um sjónvarpsrekstur,

4. tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB um viðurkenningu áfaglegri menntun og hœfi.

Þá bendir SA á að breyta þurfí orðalagi 9. tl. 4. mgr. 2. gr. frumvarpsins. Ráðuneytið er sammála því 

mati SA og leggur til að í stað orðanna "grípa til aðgerða á vinnustað" í 9. tl. 4. mgr. 2. gr komi: efna 

til verkfalla

Að öðru leiti hefur verið farið yfír athugasemdir hagsmunaaðila í fyrra minnisblaði til nefndarinnar.

Breytingar sem efnahags- og viðskiptaráðuneytið leggur til að gerðar verði á frumvarpinu, I 

samræmi við umsagnir hagsmunaaðila og umræðu í viðskiptanefnd:

1. í stað orðanna "grípa til aðgerða á vinnustað" í 9. tl. 4. mgr. 2. gr komi: efna til verkfalla

2. Ákvæði 5. mgr. 2. gr. frumvarpsins orðast svo:



Stangist ákvœði laga þessara á við ákvœði í lögum eða reglum sem settar hafa verið vegna 

innleiðingar EES-réttar og lúta að aðgengi að þjónustu eða veitingu hennar, ganga þau framar 

lögum þessum. Á það meðal annars við um innleiðingu eftirfarandi EES-gerða:

1. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/71/EB frá 16. desember 1996 um störf útsendra 

starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu,

2. reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingarreglna gagnvart 

launþegum og fjölskyldum þeirra sem flytjast milli aðildarríkja,

3. tilskipun ráðsins 89/552/EBE frá 3. október 1989 um samrœmingu tiltekinna ákvœði i logum og 

stjórnsýslufyrirmœium í aðildarríkjunum um sjónvarpsrekstur,

4. tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hœfi,

3. Ákvæði 2. mgr. 8. gr. orðast svo:

Oheimilt er að binda leyfi fyrir nýrri starfsstöð jafngildum eða í meginatriðum sambœrilegum 

skilyrðum eða eftirliti og þjónustuveitandi hefur þegar þurft að undirgangast á íslandi eða í öðru 

EES-ríki.

4. Efítirfarandi breytingar verða á 16. gr.:

a. inngangsmálsliður 1. mgr. orðist svo: Tryggja skal að viðtakendur þjónustu geti fengið eftirfarandi 

upplýsingar á íslandi:

b. í stað orðanna "evrópsku neytendaaðstoðina " í 3. tl. 1. mgr. kemur: Evrópunet neytendamiðstöðva

c. A eftir 2. mgr. kemur ný málsgrein svohljóðandi: Neytendastofa annast aðstoð við viðtakendur 

þjónustu samkvœmt þessari grein.


