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Viðbrögð við athugasemdum við írumvarp um þjónustuviðskipti á innri 
markaði Evrópska efnahagssvæðisins.

Viðbrögð efnahags- og viðskiptaráðuneytisins við athugasemdum er bárust viðskiptanefnd 

vegna frumvarps til laga um þjónustuviðskípti á innrí markaði Evrópska efnahagssvæðisins

Ráðuneytið þakkar fyrir að fá tækifæri til þess að gera grein fyrir sjónarmiðum sínum gagnvart þeim 

umsögnum sem borist hafa vegna frumvarps til laga um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska 

efnahagssvæðisins, þskj. 1141,645. mál, og er reiðubúið að svara frekari spumingum nefndarinnar sé 

þess óskað.

Alþýðusamband íslands fagnar þeim breytingum sem gerðar hafa verið á frumvarpinu frá því að 

það var lagt fram á síðasta þingi enda hefur verið komið til móts við athugasemdir sambandsins í 

fyrirliggjandi frumvarpi. ASÍ gerir þvi ekki tillögur að breytingum á frumvarpinu en beinir þeirri ósk 

til félags- og tryggingarmálanefiidar Alþingis og/eða velferðarráðuneytisins að ijallað verði með 

heildstæðum hætti um hættu á gerfiverktöku þar sem íslensk lög hafí ekki að geyma fullnægjandi 

reglur um það efhi.

BSRB fagnar einnig þeim breytingum sem gerðar hafa verið á frumvarpinu frá fyrri framlagningu og 

ieggur ekki tii breytingar á fyririiggjandi frumvarpi.

Þá fagnar Viðskiptaráð íslands einnig þeim breytingum sem gerðar hafa verið á frumvarpinu frá 

fyrri umQöllun en leggur þó fram nokkrar tillögur að breytingum. í fyrsta lagi leggur VI til að fellt 

verði inn í frumvarpið ákvæði þess efnis að óheimilt sé að neita aðilum að nýta sér reglur 

frumvarpsins með vísan til 1. tl. 4. mgr. 2. gr., þar sem vísað er til undanþágu vegna " 

markaösvœðingu þjönustu í almannaþágu sem hefur almenna efnahagslega þýðingu ", nema 

rökstuðningur sé veittur samhliða. Ákvæði 1. tl. 4. mgr. 2. gr. var breytt á þann veg sem það er nú 

eftir ábendingar frá BSRB. Ráðuneytið telur að tillaga VÍ íeggi óþarflega þungar byrðar á 

leyfisveitendur sem ekki eiga sér stoð í tilskipuninni.



VÍ gerir einnig athugasemd við að 1. mgr. 8. gr. hafí verið breytt frá fyrstu drögum. Sú breyting var 

gerð vegna athugasemda BSRB og er ákvæðið nú í samræmi við sambærileg ákvæði í lögum Noregs 

og Danmerkur.

VÍ leggur til að 2. mgr. 8. gr. verði breytt. Ráðuneytið tekur undir þau sjónarmið og leggur til að 2. 

mgr. 8. gr. orðist svo:

Öheimilt er að binda leyji jyrir nýrri starfstöð í meginatriðum sambcerilegum skilyrðum eða eftirliti 

og þjónustuveitandi hefur þegar þurft að undirgangast á íslandi eða í öðru EES-ríki

Neytendastofa gerir nokkrar athugasemdir við frumvarpið. Rétt er þó að vekja athygli á að umsögn 

Neytendastofu er gerð við drög að frumvarpi sem send voru til umsagnar frá ráðuneytinu í júlí 2009, 

þ.e. áður en frumvarpið var fyrst lagt fram á Alþingi, og hefur frumvarpið því tekið nokkrum 

breytingum.

í fyrsta lagi telur Neytendastofa að setja eigi í frumvarpið nákvæmari ákvæði um skipulag 

upplýsinga- og þjónustuveitunnar (e. point of single contact). í því sambandi vill ráðuneytið benda á 

að íslenska frumvarpið tekur mið að sambærilegri löggjöf í Noregi og Danmörku. í norsku lögunum 

er að fmna sambærilegt ákvæði um upplýsinga- og þjónustuveitu og fínna má í 4. gr. frumvarpsins og 

í dönsku lögunum segir eingöngu að ráðherra muni gefa út reglugerð um upplýsinga- og 

þjónustuveitu. Þá segir í frumvarpinu að ráðherra muni kveða nánar á um nauðsynlegar ráðstafanir 

vegna rafrænnar málsmeðferðar í reglugerð. Ráðuneytið telur því að þar sem réttur þjónustuveitanda 

til að eiga rafræn samskipti við stjómvöld sé tryggður í frumvarpinu sé ekki þörf á að kveða frekar á 

um útfærslu í þeim efnum i frumvarpinu, ekki frekar en gert hefur verið í Noregi og Danmörku. Nóg 

sé að kveða á um nánari útfærslu í reglugerð.

Þá telur Neytendastofa að gera þurfr breytingar á 6. gr. frumvarpsms til að innleiða með ítarlegri hætti 

7. gr. tilskipunarinnar en leggur þó ekki fram neinar tillögur að breytingum. Frá því að umsögn 

Neytendastofu var gerð hefur verið gerð breyting á 2. mgr. 6. gr. m.a. til að koma til móts við 

athugasemdir Neytendastofu. Þá hefur nýjum tölulið jafnframt verið bætt við 1. mgr. 6. gr. og kveðið 

á um að jafnframt þurfí að vera að hægt að fá með rafrænum hætti upplýsingar um kjarasarrminga og 

aðrar upplýsingar er varða réttindi og skyldur á íslenskum vinnumarkaði. Ráðuneytið telur því að 6. 

gr. sé nú það ítarlega að ekki sé þörf á að gera breytingar til að innleiða með fullnægjandi hætti 7. gr. 

tilskipunarinnar.



Neytendastofa telur einnig að 21. gr. tilskipunarinnar og 22. gr. hennar séu ekki nægilega ítarlega 

innleiddar en inníeiðingu á þeim er að fínna í 16. og 17. gr. frumvarpsins. Neytendastofa leggur þó 

ekki fram tillögur að breytingum. Ráðuneytið er ekki sammála því mati Neytendastofu að umræddar 

greinar séu ekki nógu ítarlegar. Því til stuðnings má t.d. vísa til þess að hvorki í dönsku né norsku 

lögunum er ekki að fmna innleiðingu á 21. gr. tilskipunarinnar (16. gr. frumvarpsins). Hvað varðar 

innleiðingu á 22. gr. tilskipunarinnar þá er greinin innleidd með ítarlegri hætti í ísienska frumvarpinu 

en norsku og dönsku lögunum. Ráðuneytið telur því ekki ástæðu til að gera breytingar á 16. og 17. gr. 

frumvarpsins.

Þá kemur fram í umsögn Neytendastofu að 27. gr. tilskipunarinnar sé ekki innleidd í frumvarpinu. 

Ákvæði 27. gr. eru að hluta innleidd í 17. gr. frumvarpsins og má í því sambandi sérstaklega benda á 

1. mgr., 5. tl. 3. mgr. og 5. mgr. 17. gr. Ráðuneytið teíur því að um fullnægjandi innleiðingu sé að 

ræða.

Þá telur Neytendastofa að nauðsynlegt sé að setja inn í frumvarpið ákvæði um eflirlit, viðurlög og 

málsmeðferð í tilefni af brotum á ákvæðum frumvarpsins. Þessi umræða átti sér stað í ráðuneytinu 

þegar verið var að semja frumvarpið á sínum tíma. Hins vegar var það niðurstaðan að fylgja að mestu 

fordæmi Norðmanna og Dana í þessu tilfelli. í dönsku lögunum er opið ákvæði um að brot á 

ákveðnum greinum laganna geti varðað sektura en ekkert kveðið nánar á um eftirlit eða málsmeðferð. 

I norsku lögunum er ekkert fjallað um eftirlit eða viðurlög. Hins vegar getur verið að það sé rétt að 

bæta við lögin ákvæðum um eftirlit og viðurlög síðar þegar reynsla er komin á beitingu og áhrif 

þeirra. Ráðuneytið leggur þó ekki til að það sé gert á þessu stigi enda hefur ekki farið fram umræða 

um hver viðurlögin eigi að vera né hver eigi að annast eftirlit með þeim. Þá hefur ekki verið gert ráð 

fyrir þeim kostnaði sem óneitanlega hlýst af slíku eftirliti.

Aðrir hagsmunaaðilar hafa ekki skilað efnislegum athugasemdum við frumvarpið þegar þetta 

minnisblað er samið.


