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M eð bréfi, dags. 19. febrúar 2002, sendi efnahags- og viðskiptanefhd Alþingis
Sam keppnisstofnun til um sagnar frumvarp til laga um rafræn viðskipti og aðra
rafræna þjónustu, 489. mál. Um sögn stofnunarinnar er eftirfarandi:
1.

I síðustu mgr. 6 . gr. frum varpsins segir að sé verð rafræ nnar þjónustu gefið upp
skuli sérstaklega tekið fram hvort afhendingarkostnaður og skattar séu innifaldir í
verði. Sam keppnisstofnun vekur athygli á að í 1. gr. reglna um verðupplýsingar í
auglýsingum nr. 21, sem samkeppnisráð g a f út á árinu 1995, segir að uppgefið
verð skuli vera endanlegt verð til kaupanda. Sam keppnisstofnun hefur fylgt þessu
eftir og sam keppnisráð hefur t.d. bannað auglýsingar þar sem skattar eru ekki
innifaldir í verði. Jafnfram t hefur Sam keppnisstofnun gert athugasem dir við
fram setningu verðs hjá netverslunum þar sem tilgreint verð hefur ekki innifalið
ýmis aukagjöld. Stofhunin hefur þó talið nægilegt að afhendingarkostnaður sé
tilgreindur sérstaklega. Þá er rétt að benda á að um boðsm enn neytenda á öðrum
N orðurlöndum hafa sett fram sam eiginlegar reglur um viðskipti og m arkaðsfæ rslu
á Intem etinu. Þar er í 3. gr. tekið fram að nauðsynlegt sé að tilgreint verð á vöru
eða þjónustu innifeli öll gjöld. Til að kom a í veg fyrir að m ism unandi reglur gildi
um verðupplýsingar eftir þvi hvar þær birtast leggur Sam keppnisstofnun til að um
verð rafræ nnar þjónustu gildi sömu reglur og um aðra þjónustu, þ.e. að verð skuli
ávallt innifela skatta.
2. I athugasem dum um m eginefni tilskipunar um rafræn viðskipti, II. kafla 6 . lið, um
viðskiptaorðsendingar, kem ur fram að þjónustuveitendur, sem senda óum beðnar
orðsendingar, séu skyldugir til að kanna reglulega úrsagnarskrá þar sem þeir sem
ekki hafa áhuga á að fá slíkan póst geti skráð sig. Þetta er í samræm i við það sem
fram kem ur í lögum um húsgöngu- og fjarsölusam ninga, nr. 46/2000. í 14. gr.
þeirra laga er kveðið á um að hafi neytandi ekki tilkynnt sig til skrár H agstofu
Islands, um þá sem ekki vilja að nöfn þeirra séu notuð við m arkaðssetningu, sé
heim ilt að senda honum einn óumbeðinn tölvupóst. Sam keppnisstofnun vekur
athygli á að H agstofa Islands heldur ekki skrá yfir tölvunetfong og tekur ekki viðpósthóif 5120
tilkynningum neytenda sem ekki vilja fá sendan óum beðinn tölvupóst. A f h á l f u ^ m i 7422
H agstofunnar virðast heldur ekki uppi nein áform um að kom a slíkri skráningu á. ^ ^ Z k e p p n ! ^ 2
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M iðað við fram angreint telur Sam keppnisstofnun að ákvæði 5. tölul. 4. gr.
frum varpsins geti verið óframkvæmanlegt.
3. Sam keppnisstofnun vill jafnfram t taka fram að verði stofnuninni falið eftirlit með
lögum þeim sem frum varp þetta tjallar um m un kostnaður við eftirlitið nem a
a.m.k. sem sam svarar hálfu starfsgildi, sbr. um sögn fjárlagaskrifstofu
fjárm álaráðuneytis sem fram kem ur sem fylgiskjal II við frumvarpið.

V irðingarfyllst,
f.h. Sam keppnisstofnunar
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