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Reykjavík, 14. janúar2010

Athugasemdir Neyteadasamtakanna við frumvarp til laga um þjónustuviðskipti á innrí 
markaði EES, 277. mál.

Neytendasamtökin gera sér grein fyrir að fullrar samræmingar er krafíst við innleiðingu 
tilskipunarinnar og því eru ekki gerðar athugasemdir við efnislegt innihald frumvarpsins sem slíkt 
heldur fremur við uppsetningu, skýrleika og tengsl við önnur lög. Jafnframt leitast samtökin við að 
gera einungis athugasemdir við þá þætti sem varða hagsmuni neytenda beint.

Eftirfarandi eru athugasemdir Neytendasamtakanna:

Um 8. tl. 2. mgr. 2. gr.: í  greininni er tekið fram að frumvarp til laga um þjónustuviðskipti 
eigi ekki við um fjárhættuspil. í  tilskipuninni sjálfri er þetta útfært nokkuð ítarlegar, og tekið fram 
að þar undir falli t.d. happdrætti, fjárhættustarfsemi i spilavítum og veðmálaviðskipti. I 
athugasemdum við greinina er hins vegar tekið fram að með fjárhættuspili sé t.a.m. átt við 
teningaspil, póker og bingó. Neytendasamtökin telja að skýra verði nánar í lagatextanum sjálfúm 
hvað átt er við með „fjárhættuspili“ i þessu samhengi. Samkvæmt 20. kafla alm. hgl. er óheimilt að 
hafa atvinnu af Qárhættuspilum og eru lagareglur sem um það gilda talsvert vel þekktar meðal 
almennings. Vitaskuld væri annarlegt að láta lög um þjónustuviðskipti ná yfxr ólöglega starfsemi. 
Hins vegar er afar óliklegt að þeir sem eiga t.a.m. miða í happdrættum sem rekin eru í 
góðgerðarskyni, eða þeir sem kaupa sér lottómiða átti sig á því að um fjárhættuspil í skilningi 
frumvarpsins sé að ræða sem þar með séu undanþegin gildissviði þeirra. Þá er ekki ljóst af orðalagi 
greinarinnar, eða athugasemdum með henni, hvort spilakassar, sem eru væntanlega það form 
íjárhættuspila sem mest er stundað hérlendis, falli undir ákvæðið. Til að skýra þetta telja samtökin 
æskilegt að í lagatextanum sjálfúm komi fram að í  fjárhættuspili geti t.d. falist þátttaka í 
happdrættum, lottói og spilakössum.

Raunar telja samtökin sömu sjónarmið eiga við, að breyttu breytanda, um marga töluliði 2. 
mgr. 2. gr., og gildissvið frumvarpsins því nokkuð óljóst. Hið sama á við um tilskipunina sjálfa, að 
örðugt er að átta sig á nákvæmu gildissviði. Því er þörfin á skýrleika laganna enn ríkari.

Um 3. tl. 3. gr.og skörun við aðra Iðggjöf: í  þessari grein er tekinn af allur vafí varðandi það 
að, ólíkt t.a.m. lögum um þjónustukaup nr. 42 frá árinu 2000, lögunum er ætlað að gilda þótt 
viðtakandi þjónustunnar sé ekki neytandi. Þetta gerir það að verkum að gildissvið frumvarpsins er 
mun rýmra að þessu leyti en gildissvið laga um þjónustukaup. Að öðru leyti, þar sem gildissvið laga 
um þjónustukaup er að mestu skilgreint jákvætt og er auk þess nokkuð þröngt, en gildissvið þessa
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frumvarps er skilgreint neikvætt og er í raun nokkuð óljóst, er örðugt að átta sig á því hvernig þessi 
lög, er bæði gilda þó um þjónustuviðskipti, koma til með að skarast.

Þessi munur á gildissviði gerir það að verkum að ýmis ákvæði frumvarpsins, s.s. 15. - 17. gr., 
sem til einföldunar ættu e.t.v. frekar heima í lögum um þjónustukaup, geta ekki verið einvörðungu í 
þeim lögum þar eð gildissvið þeirra er rýmra en laganna sjálfra. Að þessu sögðu telja 
Neytendasamtökin þó brýnt að samhljóða ákvæði (eða vísan til þeirra ákvæða sem er að finna í 
frumvarpinu og ætla má að geti snert neytendur beint við þjónustukaup) verði einnig sett í lög um 
þjónustukaup, enda eru þau lög orðin ágætlega þekkt meðal neytenda sem kaupa þjónustu og ætla 
má að þeir leiti ekki lengra en i þau lög að upplýsingum um rétt sinn við slík kaup.

Sama gildir að breyttu breytanda um aðra þjónustu, sem ákvæði sérlaga kunna að gilda um, 
enda brýnt að hafa lög er varða neytendur og réttarstöðu þeirra eins aðgengileg og kostur er.

í ljósi þessa vilja Neytendasamtökin eindregið hvetja til þess að lög um þjónustukaup verði 
endurskoðuð samhliða innleiðingu tilskipunarinnar, t.a.m. með hliðsjón af þeim tillögum er koma 
fram í skýrslu Lagastofnunar Háskóla íslands, „Staða neytendamála á Islandi“, kafli 8.1.2.3.

Um 5. gr.: Samkvæmt texta frumvarpsgreinarinnar er gert ráð fyrir því að viðtakandi þjónustu 
geti þurft, samkvæmt kröfu leyfisveitanda, að leggja fram ákveðin skjöl. Neytendasamtökin telja 
þessa grein nokkuð óljósa, og sjá ekki fyrir sér i svipinn hvers kyns skjala væri hægt að krefjast af 
almennum neytendum þegar þeir eru viðtakendur þjónustu. Telja samtökin því æskilegt að greinin 
sé orðuð svo skýrt sem kostur er m.t.t. hagsmuna neytenda.

Um 6. gr.: í grein þessari er kveðið á um að ákveðnar upplýsingar skuli vera aðgengilegar 
þjónustuveitendum og viðtakendum þjónustu rafrænt. Ekki er tekið fram í frumvarpstextanum 
sjálfum né ummælum i greinargerð hvar slíkar upplýsingar skuli staðsettar. Telja Neytendasamtökin 
brýnt að staðsetningin komi fram í lagatextanum, enda getur reynst örðugt fyrir t.a.m. almenna 
neytendur, viðtakendur þjónustu, að finna þessa þjónustuveitu sé hennar hvorki getið í lagatextanum 
né i greinargerð.

Um 7. tl. 11. gr., sbr. 18. gr.: I greinum þessum kemur fram að óheimilt sé að krefjast þess að 
þjónustuveitandi sé vátryggður hjá íslensku tryggingafélagi. í athugasemdum með 7. tl. 11. gr. 
kemur hins vegar fram að sú regla girði ekki fyrir það að hægt sé að krefjast þess að 
þjónustuveitandi sé tryggður fyrir ákveðnum atvikum, reglan feli einungis i sér að ekki megi 
krefjast þess að tryggingafelagið sé íslenskt. Til að fyrirbyggja misskilning telja Neytendasamtökin 
æskilegra að sú regla, þ.e. að yfirleitt geti verið heimilt að krefjast trygginga, komi fram i 
lagatextanum sjálfúm, svo þjónustuveitendur líti ekki svo á að það sé alls óheimilt að krefjast þess 
að þeir séu með ákveðnar vátryggingar í gildi.

Að öðru leyti gera Neytendasamtökin ekki athugasemdir við frumvarpið.

Virðingarfyllst,


