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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla, nr. 10/2008, 437. mál

SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu vísa til tölvupósts allsherjar- og menntamálanefndar, dags. 
28. apríl sl., þar sem óskað er umsagnar samtakanna um frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008, með síðari breytingum 
(jafnlaunavottun), 437. mál.

SVÞ hafa kynnt sér efni fyrirliggjandi frumvarps og gera samtökin ekki sérstakar athugasemdir 
hvað varðar markmið þess. Eftir sem áður óska SVÞ eftir að koma á framfæri einstaka 
athugasemdum f.h. hagsmunahóps faggiltra fyrirtækja innan SVÞ hvað varðar efni þess og sér 
í lagi samspil þess við grundvallarreglur á sviði faggildingar. Í því skyni benda SVÞ á samtökin 
gæta m.a. hagsmuna skoðunar- og prófunarstofa sem hlotið hafa faggildingu hér á landi en 
stærstur hluti þeirra hafa gengið til liðs við samtökin og stofnað áðurnefndan hagsmunahóp 
innan þeirra.

Ljóst er að fyrirliggjandi frumvarp grundvallast að verulegu leyti á sjónarmiðum um 
faggildingu og þ.a.l. á því regluverki sem faggilding sækir stoðir í. Vísast hér m.a. til 
umfjöllunar í greinargerð þar sem segir að í frumvarpinu er mælt fyrir um skyldu tiltekinna 
fyrirtækja og stofnana til að öðlast jafnlaunavottun með sérstakri vottun faggilts vottunaraðila. 
Þá er í frumvarpinu mælt fyrir um heimild fyrir samtök aðila vinnumarkaðarins til að semja svo 
um í kjarasamningum að við úttekt á jafnlaunakerfi tiltekinna fyrirtækja eða stofnana sé unnt 
að óska eftir staðfestingu hagsmunaaðila á því að þar ríki launajafnrétti í stað þess að óska eftir 
vottun faggilts vottunaraðila. Til frekari skýringar vísast hér einnig til 1. og 3. gr. fyrirliggjandi 
frumvarps hvað þessi atriði varðar. Af framangreindu má ráða að úttekt hagsmunaaðila á 
jafnlaunakerfi fyrirtækis eða stofnunar er í einstaka tilvikum lögð að jöfnu við vottun faggiltra 
aðila.

Að gefnu tilefni benda SVÞ á að samtökin hafa undanfarin ár vakið athygli stjórnvalda á 
ákveðinni slagsíðu sem er uppi varðandi stjórnsýslu faggildingaryfirvalda hér á landi. Ítreka 
SVÞ að skyldur stjórnvalda á sviði faggildingar grundvallast m.a. á ákvæðum reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008 frá 9. júlí 2008 um kröfur varðandi faggildingu 
og markaðseftirlit í tengslum við markaðssetningu á vörum og niðurfellingu reglugerðar (EBE) 
nr. 339/93. Reglugerð þessi var felld inn í samninginn um Evrópska efnahagssvæðisins með 
ákvörðun Sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 126/2012 frá 13. júlí 2012. Reglugerðin leggur 
ýmsar skyldur á herðar stjórnvalda s.s. þá skyldu að undirgangast svokallað jafningjamat (e. 
peer evaluation), sbr. 10. gr. reglugerðarinnar, þar sem sannreynt og staðfest er að 
faggildingarstofur aðildarríkja EES-samningsins starfi að faggildingarmálum líkt og aðrar 
faggildingarstofur ríkjanna. Hins vegar hefur hin íslenska faggildingarstofa, þ.e. 
Faggildingarsvið Einkaleyfastofunnar (ISAC), enn ekki undirgengist jafningjamat og því 
uppfyllir íslenska ríkið ekki kröfur áðurnefndar reglugerðar nr. 765/2008. Sem afleiðing þessa 
er að faggildingar sem koma frá ISAC teljast ekki gildar faggildingar og ekki unnt að byggja á
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þeim sem slíkum. Að sama skapi er ekki unnt að byggja ákvarðanir tilkynntra aðila á 
faggildingu frá ISAC. Vegna þessa er álitamál hvaða gildi samræmismat hefur á grundvelli 
stjórnsýslu faggildingar hér á landi. Er því ljóst að starfsemi ISAC, sem og ákvarðanir stofunnar 
s.s. er varða tilkynnta aðila, er dæmd til þess að vera marklaus verði ekki tryggt að starfsemi 
ISAC verði komið í rétt horf og kröfur reglugerðar nr. 765/2008 verði uppfylltar. Til 
upplýsingar þá hafa SVÞ sent kvörtun á Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) þar sem þess er óskað að 
stofnunin taki mál þessi til skoðunar. Málið er enn í skoðun hjá stofnuninni en af erindum þeim 
sem ESA hefur sent á íslensk stjórnvöld má ráða að stofnunin taki að fullu undir gangrýni 
hagsmunahópsins og telji að starfsemi ISAC uppfylli ekki þær kröfur sem gerðar eru til 
faggildingaryfirvalda.

Að mati SVÞ kann það því að skjóta skökku við að í fyrirliggjandi frumvarpi eru lagðar til 
breytingar á lögum á þá vegu að draga enn frekar úr gildi faggildingar á þá vegu að aðilum sem 
ekki hafa hlotið faggildingu sé heimilað að framkvæma úttekt sem jafngildir vottun faggiltra 
aðila. Því miður eru þess dæmi hér á landi að aðilum sé heimilað vottunarstarfsemi í skjóli 
opinbers samþykki án þess að umræddir aðilar hafi hlotið fullnægjandi faggildingu til slíkrar 
starfsemi eða slík faggilding samræmist þeim kröfum sem um hana gilda. Slík eftirgjöf á 
ströngum kröfum faggildingar felur í sér skerta samkeppnisstöðu gagnvart þeim aðilum sem 
hafa gengið í gegnum formlegt ferli faggildingar, hérlendis eða erlendis, og um leið er verið að 
gengisfella faggildingu og þær gæðakröfur sem hún stendur fyrir. Að sama skapi felur slík 
eftirgjöf á kröfum í sér falskt öryggi gangvart notendum viðkomandi þjónustu sem í góðri trú 
byggja traust sitt á þeirri starfsemi.

Því gagnrýna SVÞ að í fyrirliggjandi frumvarpi sé lögð að jöfnu vottun faggiltra aðila og úttekt 
hagsmunaaðila, þ.e. starfsmanna, hagsmunasamtaka, stofnana og annarra sem hafa lögvarða 
hagsmuni sbr. 1. gr. frumvarpsins, en með því fyrirkomulagi er verið að heimila aðilum sem 
ekki njóta faggildingar að ganga í störf faggiltra aðila. Að sama skapi er með tilvísun til 
,,vottunar“ í fyrirliggjandi frumvarpi enn frekar verið að gera skil á milli starfsemi þessara 
óskýrari en ella.

Í ljósi framanritaðs telja SVÞ heppilegt að notkun á hugtakinu „vottun“ í fyrirliggjandi 
frumvarpi verði tekin til endurskoðunar með það að leiðarljósi að fella það hugtak þar út. Þess 
í stað leggja SVÞ til að unnt verði að styðjast við önnur hugtök þess í stað, s.s. „úttekt" eða 
„skoðun“ sem ekki felur í sér sömu skírskotun til starfsemi faggiltra aðila, þ.e. í þeim tilvikum 
þar sem ekki er um að ræða úttektir faggiltra aðila.

Er framangreindum athugasemdum hagsmunahóps faggiltra fyrirtækja innan SVÞ hér með 
komið á framfæri við allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis og gera samtökin að öðru leyti 
ekki frekari athugasemdir við fyrirliggjandi frumvarp. SVÞ áskilja sér þó rétt til að koma frekari 
athugasemdum á framfæri á síðari stigum og lýsa sig um leið reiðubúin til að funda um efnið 
sé þess óskað af hálfu nefndarinnar.

Virðingarfyllst, 
f.h. SVÞ
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