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                                TILMÆLI FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                   2003/EES/49/22 

frá 7. desember 2001 

 um meginreglur við notkun „SOLVIT“ – nets til úrlausnar vandamála á innri markaði (*)  

(tilkynnt með númeri C(2001) 3901) 

 (2001/893/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
211. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Í 3. gr. sáttmálans er sett fram markmiðið um að 

afnema hindranir á frjálsum vöruflutningum, frjálsum 
flutningum fólks, frjálsri þjónustustarfsemi og 
frjálsum fjármagnsflutningum milli aðildarríkjanna í 
því skyni að koma á innri markaðnum sem svo er 
kallaður. Einstaklingar jafnt og fyrirtæki, einkum lítil 
fyrirtæki, hefðu af því ávinning ef til væri leið til að 
leysa vandamál sem koma upp þegar reglum, sem 
settar eru í þessu skyni, er ekki beitt á réttan hátt. 

 
2) Í aðgerðaáætluninni um einn óskiptan markað frá 

1997 (1) er skorað á aðildarríkin að koma á fót 
,,tengiliðum fyrir borgara og fyrirtæki“ þangað sem 
beina má tilteknum vandamálum sem upp koma á 
vettvangi innri markaðarins. Enn fremur komu 
aðildarríkin á fót ,,SOLVIT-stöðvum“ þar sem þau 
geta unnið saman að lausn vandamála sem ná yfir 
landamæri og stafa af því að reglum um innri 
markaðinn er ekki beitt rétt í opinberri stjórnsýslu 
(,,net til úrlausnar vandamála“). 

 
3) Netið til úrlausnar vandamála hefur nú verið í notkun 

í þrjú ár. Aðildarríkin og framkvæmda-stjórnin hafa 
kannað skilvirkni þess á vettvangi 
ráðgjafarnefndarinnar um innri markaðinn. Helstu 
annmarkarnir reyndust vera þeir að ekki hlutu öll 
erindi jafn vandaða málsmeðferð og að 
utanaðkomandi aðilum var ekki ljóst hvernig kerfið 
starfaði. 

 
4) Framkvæmdastjórnin setti fram hugmyndir sínar um 

úrlausn vandamála í orðsendingu sinni um 
árangursríka úrlausn vandamála á innri markaðnum 
(„SOLVIT“ (2)). Hún lagði þar til nýja aðferð sem er 
kölluð ,,SOLVIT“. Aðferðin miðar að því að gera 
netið skilvirkara með uppsetningu sameiginlegs, 
beinlínutengds gagnagrunns. SOLVIT-stöðvar í 
aðildarríkjunum munu skrá og fylgjast með ferli mála 
sem upp koma en slíkt gerir kerfið skilvirkara og 
skiljanlegra borgurunum.  

________________  

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 331, 15.12.2001, bls. 79, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2002 frá  
12. júlí 2002 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 54, 31.10.2002, bls. 14. 

(1)  CSE (97) 1, lokaútg. frá 4.6.1997. 
(2)  COM (2001) 702, lokaútg. frá 27.11.2001. 

5) Setja ber sameiginlegar meginreglur til að tryggja að 
SOLVIT svari vel þörfum borgara og fyrirtækja og að 
aðgerðum í einu aðildarríki fylgi samsvarandi 
aðgerðir í öllum hinum aðildarríkjunum. Enn fremur 
ber aðildarríkjunum að tryggja SOLVIT-stöðvunum 
aðgang að nægilegum mannafla og fjármagni til að 
þær geti sinnt auknum fjölda erinda sem berast, veitt 
notendum góða þjónustu og eflt fræðslu. 

 

6) Evrópuþingið, ráðið, (3) efnahags- og félags-
málanefndin (4) og svæðanefndin (5) hafa öll lagt 
áherslu á nauðsyn árangursríkari aðferða við úrlausn 
vandamála. 

 

7) Hvítbókin um evrópska stjórnunarhætti (6) er liður í 
þeirri viðleitni að koma Evrópusambandinu í nánari 
snertingu við borgara og fyrirtæki. Þar er einnig minnt 
á þá ábyrgð innlendra stjórnvalda og dómstóla að 
framfylgja og beita lögum bandalagsins á réttan hátt. 

 

8) SOLVIT er net sem ætlað er til að leysa vandamál 
með óformlegum hætti og skal því eingöngu fjalla um 
mál sem ekki eru tilefni málareksturs fyrir dómstólum 
innanlands eða á vettvangi bandalagsins. Kvartanda er 
eftir sem áður heimilt hefja slík mál hvenær sem vera 
skal og er málið þá skráð þannig í gagnagrunninum að 
því sé lokið. SOLVIT er ekki ætlað að koma í stað 
annarra skilvirkra kerfa, sem kunna að vera fyrir 
hendi, til lausnar vandamála sem ná yfir landamæri 
heldur ber að beina viðeigandi málum frá því til slíkra 
kerfa. 

 

9) Samvinna milli SOLVIT-stöðva aðildarríkjanna er 
forsenda þess að vel takist til með lausn vandamála. 
SOLVIT-stöðin í aðildarríki kvartanda skal tryggja að 
málið sé tækt og að öll gögn séu tiltæk. Því næst er 
það á ábyrgð SOLVIT-stöðvarinnar í aðildarríkinu, 
þar sem vandamálið kemur upp, að grípa til 
ráðstafana til að leysa það. 

________________  

(3) Ályktun ráðsins frá 31. maí 2001. 
(4) CES 702/2001 frá 30.-31. maí 2001. 
(5) CdR 200/2001, 2. endursk. frá 14./15. nóvember 2001. 
(6) COM(2001) 428 frá 25.4.2001. 
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10) Báðar SOLVIT-stöðvarnar skulu staðfesta að mál sé 
tækt og að þær muni reyna til hins ítrasta að leysa úr 
því innan ákveðins frests en hann má framlengja í 
undantekningartilvikum. 

 
11) Gera ber kvartendum grein fyrir því fyrir fram 

hvernig mál eru afgreidd og hvaða skilafrestur á við. 
Þeim skal bent á að aðrar, formlegri leiðir til að leggja 
fram kvörtun standi þeim hugsanlega til boða, t.d. 
málarekstur. Það kann að reynast nauðsynlegt, til að 
unnt sé að nýta sér slíkar formlegar leiðir, að leggja 
kvörtunina fram innan tiltekins frests sem ekki verður 
framlengdur þótt SOLVIT-kerfið sé notað. 
Kvartendum er ekki skylt að fallast á tillögur að lausn 
vandamálsins. Þar eð SOLVIT er óformlegt 
fyrirkomulag á lausn vandamála gefur það kvartanda 
ekki færi á að véfengja lausnirnar. 

 
12) Allar tillögur að lausn vandamálsins skulu vera í fullu 

samræmi við lög bandalagsins. Framkvæmdastjórnin 
áskilur sér rétt til að grípa til aðgerða gegn 
aðildarríkjum þegar hún telur sig hafa ástæðu til að 
ætla að svo sé ekki. 

 
13) Gera ber allar viðeigandi ráðstafanir til að vernda 

trúnaðarupplýsingar. 
 
14) Meginreglurnar, sem settar eru fram í þessum 

tilmælum, öðlast gildi þegar beinlínutengdi 
gagnagrunnurinn er tekinn í notkun. 

 

LAGT TIL EFTIRFARANDI: 
 

I. ALMENNT 
 

A. Efni og gildissvið 
 
Í þessum tilmælum eru settar fram meginreglur sem 
SOLVIT-stöðvum aðildarríkjanna ber að fylgja, innan 
ramma SOLVIT-netsins, við afgreiðslu vandamála sem ná 
yfir landamæri og tengjast beitingu reglna um innri 
markaðinn. 
 
Tilmælin taka ekki til mála sem eru tilefni málareksturs 
fyrir dómstólum innanlands eða á vettvangi bandalagsins. 
 

B. Skilgreiningar 
 
Í þessum tilmælum er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 
 
1. ,,SOLVIT-stöð“: deild í stjórnsýslu aðildarríkis sem ber 

ábyrgð á afgreiðslu vandamála sem ná yfir landamæri 
og einstaklingar eða fyrirtæki hafa vakið máls á; 

2. ,,heimastöð“: SOLVIT-stöð í aðildarríkinu þar sem 
vakið var máls á vandamáli sem nær yfir landamæri; 

 
3. ,,úrlausnarstöð“: SOLVIT-stöð í aðildarríkinu þar sem 

vandamál, sem nær yfir landamæri, á upptök sín; 
 
4. ,,vandamál sem nær yfir landamæri“: vandamál sem 

einstaklingur eða fyrirtæki í aðildarríki stendur frammi 
fyrir og tengist beitingu opinbers yfirvalds í öðru 
aðildarríki á reglum um innri markaðinn; þar má nefna 
aðstæður þar sem borgari eða fyrirtæki, sem hefur 
stjórnsýsluleg tengsl við annað aðildarríkið (t.d. 
ríkisfang, starfsréttindi, staðfesturétt o.s.frv.), er þegar 
staddur í öðru aðildarríkinu þar sem vandamálið á 
upptök sín; 

 
5. ,,reglur um innri markaðinn“: ákvæði um starfsemi innri 

markaðarins í skilningi 2. mgr. 14. gr. sáttmálans; 
 
6. ,,málarekstur“: formleg málsmeðferð til lausnar á 

deilumáli sem lagt er fyrir dómstól eða úrskurðaraðila; 
 
7. ,,kvartandi“: einstaklingur eða fyrirtæki sem lagt hefur 

vandamál, sem nær yfir landamæri, fyrir SOLVIT-stöð. 
 

II. MEGINREGLUR 
 

A. Heimastöð 
 
1. Heimastöðinni ber að skrá vandamálið, sem nær yfir 

landamæri, í gagnagrunn SOLVIT-netsins. 
 
2. Áður en mál er skráð í gagnagrunninn ber 

heimastöðinni: 
 

a) að kanna málsástæður; 
 

b) að ganga úr skugga um hvort málið megi betur leysa 
með öðrum hætti, t.d. með hjálp nets 
upplýsingamiðstöðva um Evrópumálefni (Euro Info 
Centres Network), 

 
c) að athuga hvort málarekstur ætti betur við. 

 
Hún ætti ekki að skrá mál í gagnagrunninn ef það er 
þegar rekið sem mál fyrir dómi eða úrskurðaraðila. 
Ákveði kvartandi á einhverju stigi málsins að hefja 
málarekstur skal málið fellt brott úr gagnagrunninum. 

 
3. Þegar mál er skráð í gagnagrunninn skal heimastöð láta 

úrlausnarstöð í té allar viðeigandi upplýsingar þannig að 
finna megi lausn á málinu fljótt, sbr. þó þær ráðstafanir 
til að gæta trúnaðar sem um getur í H-lið. 

 
4. Hún skal vera í sambandi við kvartanda uns málinu er 

lokið. 
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B. Úrlausnarstöð 

1. Úrlausnarstöðinni ber, áður en vika er liðin, að staðfesta 
að hún hafi tekið við erindinu og senda það áfram til 
viðeigandi aðila innan stjórnsýslunnar til afgreiðslu. Um 
allar frekari upplýsingar, sem kunna að reynast 
nauðsynlegar, ber að leita til heimastöðvarinnar eins 
fljótt og unnt er. Ef úrlausnarstöðin hafnar erindi skal 
það sjálfkrafa koma fram í gagnagrunninum ásamt 
rökunum fyrir því að erindinu var hafnað. 
Heimastöðinni ber að gera kvartanda grein fyrir þessu 
en hann getur þá sótt málið eftir formlegri leiðum. 

2. Úrlausnarstöðinni ber að sjá um að leysa vandamálið 
sem nær yfir landamæri. 

C. Upplýsingar til kvartanda 

1. Heimastöðinni ber að gera kvartanda fyrir fram grein 
fyrir málsmeðferð og tímamörkum. Í því felst að 
upplýsa að formlegri leiðir til að leggja fram kvörtun 
standi hugsanlega til boða, innanlands og á vettvangi 
bandalagsins. Skylt er að vekja athygli á því að 
nauðsynlegt kann að vera að taka tillit til ákveðinna 
tímamarka samkvæmt innlendum lögum til þess að 
halda tilteknum, lagalegum réttindum og að SOLVIT-
kerfið hefur ekki áhrif á þessi tímamörk. 

2. Enn fremur ber að gera kvartendum grein fyrir því að 
þeim er ekki skylt að fallast á tillögur að lausn 
vandamálsins. Hins vegar verða tillögur að lausn ekki 
véfengdar innan SOLVIT-kerfisins. Ef ekki reynist unnt 
að leysa vandamál innan SOLVIT-kerfisins eða ef 
tillaga að lausn er talin óviðunandi er kvartanda samt 
sem áður heimilt að hefja formlega málsmeðferð ef 
honum býður svo við að horfa. Ef formleg málsmeðferð 
er hafin meðan verið er að vinna að lausn málsins skal 
meðferð þess í SOLVIT-kerfinu hætt. 

D. Aðgangur að SOLVIT-gagnagrunninum 

1. Heimastöðin og úrlausnarstöðin skulu geta skráð 
upplýsingar í SOLVIT-gagnagrunninn og lokið 
afgreiðslu málsins. 

2. Aðrar SOLVIT-stöðvar skulu einungis hafa lesaðgang 
að upplýsingum um málið en í þeim skal gætt 
nafnleyndar. Kvartendur skulu hafa lesaðgang að 
upplýsingum um sín eigin mál. 

E. Tímamörk 

1. Jafnskjótt og úrlausnarstöð hefur staðfest að hún hefur 
tekið mál til meðferðar skal koma fram í

gagnagrunninum hvenær úrlausn vandamálsins þarf að 
liggja fyrir. Frestur til að leysa úr málum skal vera tíu 
vikur. 

 
2. Í undantekningartilvikum geta heima- og úrlausnar-

stöðvarnar komið sér saman um að lengja frestinn um 
allt að fjórar vikur ef þær telja líklegt að leysa megi 
vandann á þeim tíma. 

 
F. Upplýsinga- og boðskipti 

 
1. Úrlausnarstöðin skal leitast við af fremsta megni að 

leysa málið í náinni samvinnu við aðra aðila í 
stjórnsýslunni. 

 
2. Nota skal tölvupóst og aðra fljótvirka boðskiptamiðla 

eins og frekast er kostur. 
 
3. Úrlausnarstöðin skal stöðugt upplýsa heimastöðina um 

framvindu málsins. Hún skal jafnan uppfæra gögnin í 
gagnagrunninum þegar breytingar verða eða minnst einu 
sinni í mánuði. 

 
4. Heima- og úrlausnarstöðvarnar skulu koma sér saman 

um hvaða tungumál þær hyggjast nota í samskiptum sín 
á milli, með það í huga að stefna ber að því að leysa 
vandamál eftir óformlegum leiðum, eins fljótt og vel og 
kostur er, í þágu kvartanda. 

 
5. Heimastöðinni ber að sjá um að til séu þýðingar, hvenær 

sem nauðsyn ber til, á skjölum þeim sem kvartandi 
leggur fram. 

 
G. Niðurstöður 

 
1. Allar tillögur að lausn á vandanum skulu vera í fullu 

samræmi við lög bandalagsins. Framkvæmdastjórnin 
áskilur sér rétt til að grípa til aðgerða gegn 
aðildarríkjum þegar hún telur sig hafa ástæðu til að ætla 
að svo sé ekki. 

 
2. Þegar lausn er fundin á vandamáli sem nær yfir 

landamæri skulu úrlausnar- og heimastöðvar staðfesta 
að þær hafi komið sér saman um að málið sé leyst og 
skrá það í gagnagrunninn. Úrlausnarstöðinni ber að gera 
heimastöðinni grein fyrir því hvaða ávinning kvartandi 
getur haft af lausn vandans. 

 
3. Komist úrlausnarstöðin að þeirri niðurstöðu að 

hlutaðeigandi aðildarríki hafi farið að lögum um innri 
markaðinn og að kvörtunin sé tilhæfulaus skal hún færa 
það í gagnagrunninn. Heimastöðinni ber að gera 
kvartanda grein fyrir rökstuðningnum. Kvartandi getur, 
ef hann hefur hug á því, sótt málið eftir formlegri 
leiðum. 
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H. Trúnaðarkvaðir 
 
1. Heimastöðin skal að öllu jöfnu segja úrlausnarstöðinni 

deili á kvartanda til auðvelda úrlausn vandamálsins. 
Gera ber kvartanda grein fyrir þessu þegar í upphafi 
málsmeðferðar og skal honum gefið færi á að bera fram 
andmæli en fari svo skal hann njóta nafnleyndar. 

 
2. Úrlausnarstöð skal eingöngu nota þær upplýsingar, sem 

kvartandi gefur upp, til að leysa vandamálið. 
 
3. Ævinlega ber að gera viðeigandi ráðstafanir til að gæta 

trúnaðar um viðkvæmar viðskipta- og persónu-
upplýsingar og einkum þegar gögn eru flutt um 
netkerfið. 

III. UPPHAF GILDISTÍMA OG VIÐTAKENDUR 
 

Tilmæli þessi öðlast gildi 1. júní 2002. 

 

Tilmælum þessum er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 7. desember 2001. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Frederik BOLKESTEIN 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 


