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um till. til þál. um viðskipti með greiðslufresti.

Frá atvinnumálanefnd.

Nefndin hefur fjallað um tillöguna og fengið umsagnir frá viðskiptaráðuneyti,
Verslunarráði Íslands og Neytendasamtökunum.

Umsögn viðskiptaráðuneytisins er birt sem fylgiskjal með þessu nefndaráliti. Með
tilvísun til þeirra upplýsinga, sem þar koma fram, leggur nefndin til að tillögunni verði vísað
til ríkisstjórnarinnar.
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Fylgiskjal.

Umsögn viðskiptaráðuneytisins.
(26. jan. 1987.)

Í viðskiptaráðuneytinu hafa verið samin drög að lagafrumvarpi um þetta efni og hafa
þau efnislega tekið til þeirra atriða er nefnd eru í tillögunni, en fallið hefur verið frá því að
leggja frumvarpið fram á Alþingi. Hér skulu stuttlega raktar helstu ástæður fyrir þeirri
niðurstöðu.

Fyrrnefnd frumvarpsdrög, auk frumvarpsins frá löggjafarþinginu 1978-79, voru samin
án þess að áður væri gerð sérstök könnun á því ástandi sem viðkomandi lögum var ætlað að
breyta, enda komu í ljós, eftir að þau höfðu verið samin og send til umsagnar ýmissa aðila,
ýmsir annmarkar á því að leggja þau til grundvallar. Niðurstaðan varð því sú að frumvarps-
drögin voru lögð til hliðar og réttast þótti að bíða endurskoðunar á lögum um lausafjárkaup
og fyrningarlögum áður en tímabært þætti að kanna nánar þörf á sérstakri lagasetningu um
viðskipti með greiðslufresti. Endurskoðun laga um fyrningu og lausafjárkaup er ekki lokið
og á því þessi niðurstaða við sömu rök að styðjast nú sem þá.

Enn fremur vill ráðuneytið benda á að í lögum nr. 56/1978, um verðlag, samkeppnis-
hömlur og ólögmæta viðskiptahætti, eru færar leiðir til að setja reglur um upplýsingaskyldu
seljanda, svo sem um viðskiptakjör og leiðbeiningar um meðferð og eiginleika söluvöru, og
hefur ráðuneytið óskað eftir því við Verðlagsstofnun að unnið verði að tillögugerð um þessi
atriði og þær sendar ráðuneytinu. Slíkar reglur tækju jafnframt til þess að seljendum væri
gert að upplýsa neytendur um viðskiptakjör sín samkvæmt greiðslukortafyrirkomulagi.
Annað, en þó ekki með öllu óskylt mál, er hins vegar það hvernig verði staðið að
hugsanlegum endurbótum á réttarfarslöggjöfinni vegna vörslusviptinga er rót eiga að rekja
til eignarréttarfyrirvara seljanda og vanefnda kaupenda söluvörunnar og hvernig beri að
haga uppgjöri þeirra í millum ef til vörslusviptingar kemur. Til álita kemur að gera
breytingar á löggjöf um fógetarétt verði talin þörf á ákvæðum um þetta efni þegar
nauðsynlegri endurskoðun er lokið.

Ráðuneytið telur að þingsályktunartillaga sú, er hér liggur fyrir, sé óþörf með hliðsjón
af þeim upplýsingum er hér hafa komið fram og leggur því til að tillagan verði ekki
samþykkt.


