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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um aðgerðir til að efla og auðvelda 
póstverslun

Vísað er til erindis umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, dags. 22. mars sl., þar sem 
óskað er umsagnar samtakanna um tillögu til þingsályktunar um aðgerðir til að efla og 
auðvelda póstverslun, 562. mál. Samtökin hafa kynnt sér efni framangreindrar tillögu til 
þingsályktunar og vilja fá að koma á framfæri við umhverfis- og samgöngunefnd eftirfarandi 
athugasemdum.

Að mati samtakanna er því fagnað að fyrirkomulag póstverslunar verði almennt tekið til 
endurskoðunar enda eins og fram kemur í tillögunni um að ræða aðgerðir til að skapa 
póstverslun viðeigandi samkeppnisstöðu til hagsbóta fyrir neytendur og atvinnufyrirtæki. Í því 
ljósi telja samtökin það mikilvægt að við slíka endurskoðun verði hagsmuna atvinnulífsins og 
verslunarinnar gætt til jafns á við hagsmuni neytenda.

Samtökin telja að bætt umhverfi póstverslunar geti haft jákvæð áhrif á þróun verslunar 
almennt og um leið geti innlendir aðilar orðið virkir þátttakendur á þeim markaði líkt og 
almennir neytendur. Þá er mikilvægt að tryggja að skýrar leikreglur gildi um póstverslun og 
að komið sé í veg fyrir misnotkun á núverandi kerfi, sbr. athugasemdir í greinargerð með 
tillögunni þar sem vísað er til niðurstaðna Ian Watson um þá þróun.

Þá benda samtökin á að undanfarið hefur erlendis verið lögð áhersla á að bæta almennt 
rekstrarumhverfi póstverslunar. Í því skyni má benda á að framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins kynnti hinn 11. janúar sl. áform sín um að tvöfalda markaðshlutdeild 
netviðskipta í smásölu til ársins 2015. Með áformum þessum er tilgangurinn að auka 
skilvirkni í póstverslun og um leið að tryggja betur aðgang strjábýlla og einangraða landsvæða 
að verslun.

Að mati framkvæmdastjórnarinnar hafa fyrirtæki oft ekki nægilega þekkingu eða upplýsingar 
um reglur á sviði netviðskipta. Þá er það mat framkvæmdastjórnarinnar að fyrirtæki telji of 
flókið eða áhættusamt að selja vörur á netinu á milli landa.

Að mati samtakanna er því mikilvægt að tekið verði tillit til framangreindrar vinnu, bæði þar 
sem slíkt starf samræmist þeim hugmyndum sem fram koma í þessari tillögu til 
þingsályktunar sem og þar sem fyrirsjáanlegt er að niðurstaða hennar kann eftir aðstæðum að 
hafa áhrif hér á landi á grundvelli EES-samningsins.
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