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Reykjavík, 8. apríl 2019

Nefndasvið Alþingis 
Umhverfis- og samgöngunefnd 
Austurstræti 8-10  
101 Reykjavík 
nefndasvid@althingi.is

Efni: Umsögn um 739. mál, frumvarp til laga um breytingu á lögum um póstþjónustu, nr. 19/2002, 
með síðari breytingum (erlendar póstsendingar og rafrænar sendingar).

Hinn 20. mars sl. lagði samgöngu- og sveitarstjómarráðherra fram frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um póstþjónustu, nr. 19/2002, með síðari breytingum. Frumvarpinu var vísað til umhverfis- og 
samgöngunefndar hinn 1. apríl sl., að fyrstu umræðu lokinni. Hinn 3. apríl sl. setti nefndin frumvarpið í 
umsagnarferli og veitti frest til að skila umsögn til og með 9. apríl 2019.

Í grundvallaratriðum eru í frumvarpinu lagðar til tvær breytingar á lögum um póstþjónustu. Annars vegar 
er lagt til að rekstrarleyfishöfum alþj ónustu verði heimilað að setj a gj aldskrá fyrir erlendar póstsendingar 
sem á að mæta raunkostnaði við sendingarnar. Hins vegar er lagt til að skýrt verði kveðið á um heimildir 
rekstrarleyfisaðilanna til að senda tollyfirvöldum, flutningsaðilum og póstrekendum erlendis tilteknar 
upplýsingar.

Við lifum á tímum örra tækniframfara. Slíkar framfarir skapa m.a. forsendur fyrir umbreytingu rekstrar- 
og viðskiptahátta. Undir þessum kringumstæðum hefur umfang netverslunar vaxið hröðum skrefum og 
fyrirsjáanlegt virðist að vöxturinn eigi eftir að verða enn meiri. Eiginleikar netverslunar eru þeir að það 
dregur úr áhrifum fjarlægða og landamæra og í því samhengi er rekstrarumhverfi netverslunar 
alþjóðlegt. Í þessu alþjóðlega umhverfi hefur hlutdeild stórra alþjóðlegra verslunarfyrirtækja vaxið með 
ógnarhraða á kostnað minni staðbundinna fyrirtækja. Stóru fyrirtækin ná fram miklu rekstrarhagræði í 
ljósi stærðar sinnar og getu til að skipa rekstrarþáttum niður á markaði þar sem þeir nýtast með sem 
hagkvæmustum hætti. Vörusvið netverslana hefur stækkað samfara breytingunum og heldur áfram að 
stækka. Á umbreytingatímunum skapast hins vegar einnig tækifæri fyrir minni netverslanir sem búa yfir 
góðri þekkingu á einstökum mörkuðum og eru í meira návígi við þá en hin alþjóðlegu fyrirtæki. Áfram 
verður jafnframt þörf fyrir hefðbundnar verslanir sem oft bjóða upp á annarskonar þjónustu og upplifun. 
Það er í höndum markaðarins að endurmeta og endurstilla verslunarrekstur í ljósi umbreytinga. Svo að 
eins vel takist til og fremst er unnt þurfa íslensk stjórnvöld að tryggja innlendum verslunarrekendum 
sambærilega samkeppnisstöðu og erlendum.

Á grundvelli ákvörðunar Alþjóðapóstsambandsins (e. Universal Postal Union/UPU) frá árinu 1969 ber 
rekstrarleyfishöfum póstþjónustu í viðtökuríki að standa skil á kostnaði við afhendingu póstsendinga. 
A f heildarkostnaði við póstsendingu nemur afhendingarkostnaðurinn háu hlutfalli. Afhendingaraðilinn 
á hins vegar rétt á endurgreiðslu frá rekstrarleyfishafa í sendingarríki. UPU tekur ákvarðanir um viðmið 
endurgreiðslu. Til að bæta stöðu svokallaðra þróunarríkja á sjöunda áratug síðasta áratugar voru 
samþykktar tilslakanir þegar að endurgreiðslu kemur. Um þessar mundir er staðan sú að hin þróuðu ríki 
niðurgreiða 70-80% af kostnaði við póstsendingar frá þróunarríkjunum.
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Með aukinni netverslun hafa þróunarríkin sótt í sig veðrið. Er svo komið að stór netverslunarfyrirtæki í 
Asíu eru meðal veltumestu fyrirtækjanna í rafrænni verslun og þjónustu á alþjóðavísu. Þrátt fyrir að 
nokkur risavaxin kínversk netverslunarfyrirtæki standi þar með undir afar háu hlutfalli póstsendinga 
heyrir Kína enn til þróunarríkja á vettvangi UPU. Afleiðingin er sú að innlendir rekstrarleyfishafar og 
neytendur niðurgreiða stóran hluta kostnaðar a f  þeim póstsendingum sem hingað berast. Niðurgreiðslan 
kemur oft fram í mun lægri sendingarkostnaði vöru til Íslands erlendis frá en t.d. milli húsa í sama hverfi 
innanlands. Því fer hins vegar fjarri að þessi staða sé aðeins uppi á Íslandi. Í nágrannalöndum okkar, 
beggja vegna Atlantsála, sætir niðurgreiðslan sífellt meiri gagnrýni. Svo dæmi sé tekið berast á hverjum 
degi um 40.000 póstsendingar til Danmerkur frá Kína. Verslun á Norðurlöndunum finnur mjög fyrir 
þessari ósanngjörnu samkeppni og opinber póstþjónusta í þessum löndum er að sligast undan álagi og 
kostnaði sem þessu fylgir.

Í ríkjandi ástandi standa íslensk verslunarfyrirtæki höllum fæti í samkeppni við sambærileg fyrirtæki í 
þróunarríkjum UPU. Undir slíkum kringumstæðum eru forsendur til þróunar innlendrar verslunar afar 
veikar. Rétt er að hafa í huga að hlutfall íslenskrar netverslunar er enn sem komið afar lágt í samanburði 
við nágrannaríkin. Að mati SVÞ er afar mikilvægt að leita leiða til að til að jafna stöðuna eins og kostur 
er. Eftir því sem það dregst að íslensk stjórnvöld bregðist við eiga innlend verslunarfyrirtæki erfiðara 
með að takast á við síharðnandi alþjóðlega samkeppni.

Í framangreindu ljósi fagna SVÞ frumvarpinu og leggja til að það verði samþykkt.

Virðingarfyllst, 

f.h. SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu

Benedikt S. Benediktsson
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