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Efni: Umsögn - Frumvarp til Iaga um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska 
efnahagssvæðisins þskj. 1141- 645. mál.

Vísað er til tölvubréfs nefndasviðs Alþingis dags. 18. apríl 2011, þar sem Neytendastofu var 
sent til umsagnar frumvarp til laga um þjónustuviðskiptí á innri markaði Evrópska 
efnahagssvæðisins, sbr. þskj. 1141- 645. mál. Stofnunin þakkar fyrir tækifærið til að tjá sig 
um frumvarp þetta.

Neytendastofa sendi í ágúst 2009 til viðskiptaráðuneytisins umsögn um drög að frumvarpinu. 
Við nánari skoðun á írumvarpi því sem hér liggur fyrir sést að sömu athugasemdir eiga við 
frumvarpið eins og það liggur nú fyrir Alþingi og þá voru gerðar af hálfu stofnunarinnar. Af 
þeirri ástæðu fylgir með bréfi þessu athugasemdir Neytendastofu við frumvarpið eins og þær 
voru sendar til viðskiptaráðuneytisins á sínum tíma.

Auk þess aflaði Neytendastofa á þeim tíma upplýsinga frá systurstofnun sinni í Svíþjóð, þ.e. 
sænsku neytendastofunni - umboðsmanni neytenda, með hvaða hætti sú stofnun og sænsk 
stjómvöld hefðu gert greiningu á verlcefnum á sviði neytendamála sem fylgja innleiðingu 
tilskipunarinnar. Afrit af því greiningarskjali fylgir einnig þessari umsögn.

Loks gerði Neytendastofa á þessum tíma samanburðartöflu fyrir viss lykilákvæði 
tilskipunarinnar þar sem þau voru borin saman við ákvæði frumvarpsins. Af þeim samanburði 
sést að mörg ákvæði frumvarpsins eru að mati Neytendastofu eru mun styttri og önákvæmari 
en tilsvarandi ákvæði í tilskipuninni sem verið er að innleiða. Auk þess væri æskilegt að fleiri 
ákvæði tilskipunarinnar væru innleidd í því frumvarpi sem hér liggur fyrír en virðist vera gert 
í fyriríiggjandi frumvarpi.

Framangreind sjónarmið koma skýrt fram í meðfylgjandi vinnuskjali sem geymir samanburð
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Óski Alþingi eftir frekari upplýsingum er stofnunin reiðbúin tii þess eftir því sem unnt er.

á ákvæðum tilskipunarinnar og frumvarpsins.

Virðingarfyllst 
eytendasto

i S £ ^ elsson
/  Þórunn Anna Ámadóttir 

Sviðsstjóri

FylgiskjÖl:
1. Afrit af bréfi Neytendastofu til viðskiptaráðuneytisins dags. 21.09.2009 - umsögn um 
frumvarp til laga um þjónustuviðskipti á innri markaði
2. Afrit af vinnuskjali sænsku neytendastofunnar dags. 13. júní 2008 um kostnað og vinnu 
stofnunarinnar vegna innleiðingar á tilskipun 2006/123/EB
3. Samanburðartafla Neytendastofu - ákvæði tilskipunar og ákvæði í drögum að frumvarpi til 
laga um þjónustuviðskipti - ágúst 2009.
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Viðskiptaráðuneyti 
Sölvhólsgötu 7
4. hæð N EYTBN DASTOFA
150 Reykjavík

Reykjavík, 21.08.2009 
Tilv. 2009/1169-0.0.01 

HBH

Efni: Drög að frumvarpi ti! laga um þjónustuviðskipti -  álit Neytendastofu

Neytendastofa vísar til bréfs viðskiptaráðuneytisms, dags. 3. júlí 2009, þar sem óskað er eftir 
þvi að hagsmunaðilar „fái tækifæri til að iáía í íjós álit sitt á frumvarpinu strax á frumstigum“.

Hér á eftir er að fmna álit Neytendastofu á framangreindum frumvarpsdrögum.

Neytendastofa telur að frumvarpsdrögin séu of almennt orðuð og að mörgum mikilvægum 
ákvæðum tilskipunarinnar sé síeppt. Nauðsynlegt er að innleiðing á ákvæðum 
tilskipunarinnar sé nákvæm þannig að mikilvægum efnisákvæðum sé ekki sleppt í íslenskri 
löggjöf enda eru lögin mikilvæg réttarheimild fyrir almenning og innlend stjórnvöld. Vanti 
hins vegar inn í ákvæði íslensku íaganna efnisákvæði þá verða framangreindir aðilar að beita 
ákvæðum tilskipunarinnar beint við framkvæmd laganna, Æskilegt er því að mati 
Neytendastofu að gera ákvæði frumvarpsins ítarlegri og nákvæmari a.m.k. þau ákvæði sem 
mestu skipta vegna framkvæmdar laganna eftir að þau hafa verið samþykkt sem íög hér á 
landi.

í þessu sambandi vill Neytendastofa benda á nokkur atriði til stuðnings framangreindu 
sjónarmiði.

A. Upplýsingamiðstöð og upplýsingamiðstöðvar 
í 1. mgr. 4. gr.frumvarpsins er stefnt að því að innleiða 6. gr. tilskipunarinnar.

í 6. gr. tilskipunarinnar er að fínna ítarieg ákvæði um upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar. í 
frumvarpsdrögunum virðist gert ráð fyrír því að hér á landi verði aðeins ein miðstöð eða svo 
nefnd upplýsinga- og þjónustuveita en í almennum athugasemdum við frumvarp þetta er tekið 
fram að „staðsetningu upplýsinga-og þjónustuveitu á íslandi, sbr. 6. gr. tilskipunarinnar, er 
ráðgert að verði hjá island.is. I þessu sambandi þykir rétt að benda á að tiískipunin veitir 
stjómvöldum mikið svigrúm til að nota upplýsingaveitur og rafræna þjónustu hlutaðeigandi 
stjómvalda sem starfa hvert á sínu sviði að leyfisveitingum og upplýsingagjöf. Auk þess er í 
tilskipuninni gert ráð fyrir að uppsetning þjónustuveitna eigi ekki að hafa áhrif á núverandi 
störf og starfshætti stjórnsýslunnar en þar segir: í 2. mgr. 6. gr:

„Uppsetning upplýsinga- og þjónustumiðstöðva skal ekki hafa áhrif á skiptingu starfsemi og
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valds meðal yfírvalda á landsvísu/4

Það er í sjálfu sér ágætt að urrnt verði að hafa sameiginlegan aðgang að öllum upplýsinga- og 
þjónustumiðstöðvum sem stjómvöld hvert á sínu sviði starfrækja í gegnum þetta vefsetur, þ.e. 
island.ís.

Hins vegar vill Neytendastofa benda á að í almennum leiðbeiningum ESB um innleiðingu 
tilskipunarinnar er í 5.2. kafla nánar útskýrt hvemig að þjónustuveitendur skuli hafa aðgang 
að rafrænni stjórnsýslu hjá stjórnvöldum hverju á sínu sviði og hvemig að aðildarríkin geti 
við innleiðingu á þessum ákvæðum tiIskipunarinnar skipulagt fyrirkomulag varðandi 
starfsemi upplýsinga- og þjónustuveitna.

Lögð er áhersla á að rafræn málsmeðferð verður að vera tryggð fyrir alla erlenda (og 
innlenda) þjónustuveitendur hjá öllum þeim stjórnvöldum sem veita leyfi eða aðra 
fyrirgreiðslu varðandi umsóknir slíkra aðila.

í leiðbeiningunum er tekið sérstaklega fram að þessu markmiði sé urrnt að ná með því 
skipuleggja og veita aðgang, t.d með uppsetningu á einu vefsvæði, að þeim stjórnsýsluaðilum 
sem hafa hlutverki að gegna samkvæmt ákvæðum tilskipunarinnar. í leiðbeiningunum er 
tekið fram að ekki þurfi að stofhsetja eina þjónustuveitu heídur geta ríkin ákveðið að greiða 
fyrir aðgangi að þjónustuveitum hlutaðeigandi lögbærra yfirvald sem starfa hvert á sínu sviði.

Nauðsynlegt er því að setja í frumvarpið sjálfstætt ákvæði sem kveður nánar á um 
framkvæmdina þ.e. skipulag, starf og starfsemi slíkra þjónustuveitna og hvernig að 
heildarskipulaging skuli fara fram. í þessu sambandi vill Neytendastofa eimiig minna á 
minnisblað sænsku neytendastofnunarinnar, dags. 13. júní 2008, sem send var 
viðskiptaráðuneytinu 31. mars 2009 sem unnt er að hafa til hliðsjónar við samningu 
frumvarpsins að þessu leyti.

B. Réttur almennings til uppíýsinga frá stjórnvöldum
í tilskipunninni er að fínna ítarleg ákvæði í 7, gr, um upplýsingaskyldu stjórnvalda. I 
greininni er einnig kveðið á um að islenskum stjórnvöldum sé skylt að veita 
þjónusuveitendum og þjónustuviðtakendum aðstoð þegar á þarf að halda í formi upplýsinga 
um hvernig lögbær yflrvöld hér á landi túlka og beita reglum sem þau starfa eftir. Tillögu að 
innleiðingu á framangreindu ákvæði tilskipunarinnar er að fínna í 6. gr. frumvarpsdraganna. 
Æskilegt er að í þessa grein komi nákvæmari ákvæði um innleiðingu á þeim 
grundvallarréttindum sem framangreindum aðilum er veitt samkvæmt beinum ákvæðum 6. 
gr. tilskipunarinnar.

í 21. gr. tilskipunarinnar er einnig að fínna ákvæði um upplýsingskyldu stjómvalda og skyldu 
þeirra til að veita viðtakendum (neytendum) aðstoð. í 16. gr. frumvarpsdraganna er að fínna 
drög að ákvæði um innleiðingu 21. gr. tilskipunarirmar.

Nauðsynlegt er að gera orðalag greinarinnar skýrt og afdráttarlaust varðandi framangreinda 
skyldu stjómvalda. Til dæmis má nefna að í 16. gr. segir að „viðtakendur þjónustu eigi að 
geta fengið eftirfarandi uppiýsingar44, . .o.s.frv. en í tilskipuninni segir að aðildanikin “skuli 
tryggja að viðtakendur geti fengið upplýsingar”.. .o.s.frv. Neytendastofa telur einnig 
mikilvægt að inn í fmmvarpið verði bætt frekari efnisatriðum úr 21. gr. tilskipunarinnar enda 
annars hætt við að efnisréttur verði óskýr og leita verði eftir honum f íslenskri þýðingu
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tilskpunarinnar.

C. Upplýsingaskylda þjónustuveitenda
í 22. gr. tiiskipunarinnar er að fínna mjög ítarleg ákvæði um upplýsingaskyldu 
þjónustuveitenda,

Samkvæmt framngreindu ákvæði ber aðildarríkjum að tryggja að þjónustuveitendur hafi 
tiltækar þar nánar tilgreindar uppíýsingar fyrir þjónustuviðtakendur (neytendur).

Ákvæði 22. gr. tilskipunarinnar eru efnismeiri en ákvæði 17. gr, í frumvarpsdrögunum.

Mikilvægt er að í íslenskri réttarheimild þ.e. í lögunum sjálfum sé gert alveg skýrt hvernig 
efnisrétti sé háttað þannig að eftirlitsstjórnvöld þurfi ekki að vísa til ákvæða tílskipunarinnar 
við framfylgd laganna ef á reynir, Neytendastofa telur því rétt að gera orðlag þessarar greinar 
ítarlegra.

Mjög mikilvægt er eirniig að tekin sé skýr afstaða til þess hvaða stjórnvald skuli hafa eftirlit 
með þessu ákvæði og hvaða úrræðum sé unnt að beita ef upplýsingaskyldu er ekki sinnt, sbr. 
nánar E-lið hér á eftir.

D. Lausn deilumála
í 27. gr. tilskipunarinnar er að fmna ítarleg ákvæði er varða lausn deilumála. Ekki verður 
annað séð en framangreindri grein sé sleppt í frumvarpsdrögunum. Nauðsynlegt er að bæta 
inn ákvæði um þetta efni í frumvarpsdrögm.

E. Eftirlitsskylda og framfylgd laganna
í C-lið hér að framan er á það bent að á þjónustuveitendum hvílir rík upplýsingaskylda og 
ákvæði um þetta efni vanti inn í frumvarpið.

Neytendastofa telur nauðsynlegt að í frumvarpinu sé að fínna skýr ákvæði um framfylgd og 
eftirlit með lögunum, þ.á m. framangreindri upplýsingaskyldu. Tryggja verður að innlendu 
stjómvaldi sé faiið að hafa eftirlit með að ákvæðum hennar sé framfylgt og veitt viðeigandi 
úrræði í tilefni af brotum. Rétt þykir að benda á að í minnisblaði sænsku neytendastofunnar 
sem áður er vikið að er á það bent að fyrirhugað er í Svíþjóð að styðjast við ákvæði laga sem 
eru sambærileg við ákvæði laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og 
markaðssetningu.

Auk þess er í tilskipuninni gert ráð fyrir að aðildarríki geti gert ráðstafanir varðandi öryggi 
þjónustu, sbr. 18. tilskipunarinnar. í 35, gr. tilskipunarinnar er gert ráð fyrir að stjómvöld geti 
veitt gagnkvæma aðstoð í tengslum við aðgerðir sem ákveðnar eru af hálfu stjórnvalda á 
EES-svæðinu. Ennfremur er í 28. gr. tilskipunarinnar tekið fram að stjórnvöld sem tilnefnd 
eru til þess að hafa samstarf við önnur stjómvöid skuli hafa tilteknar valdheimildir, sbr. t.d. 3. 
mgr. 28. gr. tilskipunarinnar.

Rétt er að benda á að Neytendastofa á grundvelli gildandi laga hefur ríkar skyídur og 
jafnframt reynslu til samstarfs við önnur stjómvöld á Evrópska efnahagssvæðinu. Þannig er 
hún tengiliður við Rapex-tilkynningarkerfíð, sbr. lög nr. 134/1995, um öryggi vöru og 
opinbera markaðsgæslu. Neytendastofa er einnig aðiii að CPC-nefnd Evrópusambandins, sbr.
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Iög nr. 56/2007, um samstarf eftirlitsstjómvalda á Evrópska efnahagssvæðinu.

Af framansögðu er því Ijóst að Neytendastofa hefur nú þegar ýmsar valdheimildir að þessu 
leyti og skyldu til að veita gagnkvæma aðstoð við Önnur eftirlitsstjórnvöld á EES-svæðinu.

í frumvarpsdrögunum er gert ráð fyrir að ráðherra setji nánari reglur um framkvæmd 
samvinnu stjórnvalda en hér verður einnig að athuga hvort í væntanlegum lögum um 
þjónustuviðskipti eigi að vera ítarlegri ákvæði um skyldu til að veita slíka aðstoð og nánari 
tilvísun til lagaheimilda sem stjómvöld hafa til að framfylgja og veita aðstoð samkvæmt 
ákvæðum tilskipunarinnar.

Neytendastofa telur því samkvæmt framansögðu að nauðsynlegt sé að sett verði inn í 
frumvarpsdrögin skýr ákvæði um eftirlit, viðurlög og máismeðferð í tilefni af brotum á 
ákvæðum laganna. í því sambandi vill Neytendastofa benda á að í lögum nr. 57/2005, um 
eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu er að fínna ítarleg ákvæði sem gætu átt við í 
tilefni af brotum. Lagt er því til að framfylgd og eftiriit með ti Iteknum ákvkæðum laganna 
verði falin Neytendastofu og um málsmeðferð, viðurlög o.s.frv. fari eftir framangreindum 
lögum nr. 57/2005, með síðari breytingum. í Svíþjóð er stefnt að því að fela sænsku 
neytendstofnunni, (Konsumentverket) slíkt eftirlit og framfylgd Iaganna5 sbr. minnisblað 
hennai* dags. 13. júní 2008.

Neytendastofa vill koma á framfæri að framangreind atriði eru ekki tæmandi af hennar hálfu. 
Auk þess hefur stofnunin við vinnshi þessa álits gert drög að samanburðaitöflu sem fylgir 
hjálagt. Gagnlegt getur verið við frekari vinnslu frumvarpsdraganna að vinna nánar að slíkum 
samanburði en þar er gert.

Óski ráðuneytið eftir nánara samstarfi eða upplýsingum við gerð þessa frumvarps er stofnunin 
og starfsmenn hennar reiðubúnir tií þess.

Virðingarfyllst 
eytendastofti

Tryggvi Axelsson 
Forstjóri

Hjördís Björk Hjaltadóttir 
Lögfræðingur

m
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Konsument 
verket • KO

Datum

2008-06-13

t-sWj. 7 j
Dnr

2008/668

Daniel Karfs

Tjánstedirektivet -  uppskattning av kostnader

För Konsumentverkets vidkommande medför tjánstedirektivet en informationsskyldighet, en 

tillsynsskyldighet samt en skyldighet att ingripa. Informationsskyldigheten framgár av artiklama 7 

och 21 i direktivet och ska, jámlikt artikel 6, fiillgöras genoin en gemensam kontaktpunkt. Tillsynen 

över tjansteleverantörerna beskrivs framfÖrallt i artiklama 22 och 27. Skyldigheten att ingripa, som 

ocksá far ságas vara en form av tillsyn, avser tjánsters sákerhet och framgár av artiklama 18 och 35 

samt av varningsmekanismer beskrivna i artiklama 29 och 32.

Informationsskyldigheten -  den gemensamma kontaktpunkten 

Allmánt

Informationsskyldigheten kommer att fullgöras genom den gemensamma kontaktpunkten. 

Kontaktpunkten kommer att utgöras av en sammanhállen webbplats (tjánsteportal) pá íntemet samt 

en servicefunktion (helpdesk). Kontaktpunkten ska fungera som en mellanhand mellan 

tjánsteleverantörer och svenska behöriga myndigheter. Kontaktpunkten utgör en samverkanslösning 

och utvecklingsarbetet pábörjas under 2008. Kommerskollegium fár det operativa ansvaret för 

helpdesken samtidigt som Nutek, enligt preliminára uppgifter, kommer att erhálla det operativa 

ansvaret avseende tjansteportalen. Kommerskollegium och Konsumentverket kommer tillsammans 

att bygga upp helpdesken.

Informationsskyldigheten kommer att páverka Konsument Europas verksamhet eftersom 

Konsument Europas verksamhetsmál i princip motsvarar den skyldighet som áterfinns i artikel 21. 

Redan idag arbetar Konsument Europa genom rádgivning per telefon och e-post, samt genom 

information som lággs ut pá Konsument Europas hemsida. Konsument Europa har sedan tidigare 

váletablerade informationskanaler till medlemslándema samt tillgáng till en intemationell databas. 

Informationsskyldigheten i artikel 7 áterknyter inte till Konsument Europa, men vál till 

Konsumentverkets kompetens i stort. Denna kompetens kan Konsument Europa förmedla.
Postadress Besöksadress Tetefon Fax E-post/webbadress Giro Org.nr

Box48 lagergrensgata 8 0771-42 3300 054-1941 95 konsumentverket@konsumentverket.se Post: 599 75-3 01-202100-2064

651 02 Kartstad www.konsumentvefket.se Bank: 5050-2806
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Det bör i sammanhanget noteras att det ánnu inte ár klarlagt huruvida Kommissionen har nágra 

invándningar mot att ECC-natverket, dvs. Konsument Europa och motsvarande kontor i Övriga 

medlemsstater, anvánds till att uppíyllatjánstedirektivets syften. Kommissionen skulle kunna 

framföra invándningar bl.a. med tanke pá att ECC-natverket till stor del fínansieras av 

gemenskapsráttsliga medel avsedda att anvándas pá sárskilt sátt, ECC-nátverket och Kommissionen 

kommer för övrigt att diskutera denna frága pá kommande nátverksmöte den 17 juni 2008.

Med viss reservation för Kommissionens stállningstagande i frágan innebár tjánstedirektivet att 

Konsument Europa fár en utökad informationsskyldighet om lagar och andra regler, civilráttsliga 

och offentligráttsliga, i övriga medlemsstater. Konsument Europa ska kunna ge tjánstemottagama 

en enkel vágledning pá ett klart och begripligt sprák. Direktivet innebár vidare, sávitt 

Konsumentverket har kunnat uppfatta, att Konsument Europa fár till uppgift att informera en helt ny 

málgrupp -  náringsidkare. Informationen som Konsument Europa idag lámnar via Intemet kommer 

att behövas byggas ut med bearbetat material. Informationen ska lámnas báde pá svenska och pá 

engelska vilket innebár att materialet máste översáttas. Informationen kommer för övrigt att vara 

gratis för tjánstemottagarna. Med hánvisning till ovanstáende arbetsuppgifter och förutsáttningar 

bedömer Konsumentverket att det ár nödvándigt med ett tillskott av resurser till Konsument 

Europas verksamhet.

Utvecklíngskostnader

Den kommande tjánsteportalen innebár att Konsument Europas hemsida máste utökas och 

uppdateras. Utvecklingskostnadema under 2009 bedöms i denna del uppgá till sammanlagt 

140 000 kr, vilket innefattar ökade dríítsutvecklingskostnader med 40 000 kr och ökade 

personalkostnader med 100 000 kr. Översáttning av dokument att lággas ut pá hemsidan kommer i 

tillágg och bedöms kosta, under denna inledande etapp, 75 000 kr.

Nár det gáller arbetet vid sidan av utvecklingen av tjánsteportalen bedömer Konsumentverket att 

det, utifrán en mycket försiktig bedömning, kommer krávas arbetsinsatser motsvarande átminstone 

20 procent av en heltidstjánst, dvs. ungefar 130 000 kr. Dessa insatser omfattar framförallt utökad 

omvárldsbevakning samt insamling av information men áven deltagande i samverkansgmppen. 

Ovanstáende bedömning förutsátter för övrigt att kostnadema för de rent tekniska lösningama som 

uppkommer i denna del hanteras av de operativt ansvariga organen, dvs. Kommerskollegium och 

Nutek.



Den fortsatta driften

Det ár i dagslaget mycket svárt att bedöma effekterna av tjánstedirektivet fbr Konsument Europas 

vidkommande. Tillgáng tiil en databas kommer i vart fall möjliggöra snabbare och enklare 

informationshámtning och rattvisande statistik. Förhoppningen ár att kunna anvánda det natverk och 

den databas som idag stár till Konsument Europas förfogande. Arbetsuppgifterna kommer dessutom 

att innehálla en löpande kvalitetssakring av informationen pá hemsidan. Översáttning av dokument 

kommer att behöva ske kontinuerligt.

Under alla förhállanden stár det sáledes helt kiart att det áven efter utvecklingsfasen kommer att 

behövas resurser för att kunna tillmötesgá de krav som uppstalls i direktivet. Pá grund av 

tjánstedirektivet kommer Konsument Europa att márka en stadig ökning av den rena 

informationsförmediingen sávái som av rádgivningsarenden. Nödvándiga resurser áterfinns inte 

inom ramen för de hittillsvarande ordinarie anslagen. Det bör i sammanhanget uppmárksammas att 

Kommissionen, enligt uppgift, avser att minska de árliga anslagen till Konsument Europa med 

omkring 14 000 euro frán och med 2009. Konsumentverket bedömer sammanfattningsvis att för 

Konsument Europas vidkommande kráver den fortsatta driften av kontaktpunkten i vart fall en 

ökning av personella resurser med en (1) heltidstjánst, dvs. 650 000 kr/ár.

Tillsynsskyldigheten -  marknadsföringslagens sanktioner 

Allmant

Tjánstedirektivet álágger medlemsstatema en omfattande tillsynsskyldighet. I direktivet anges att 

medlemsstatema ska tillse att tjánsteleverantörema lámnar vissa sárskilda, och dártill támligen 

detaljerade, uppgifter till tjánstemottagama. Vidare framgár att medlemsstatema ska vidta de 

allmánna átgárder som ár nödvándiga för att se till att tjánsteleverantörer besvarar klagomál sá snart 

som möjligt och skyndsamt försöker fínna tillfredsstállande lösningar. Medlemsstatema ska 

slutligen vidta de allmánna átgárder som krávs för att se till att de tjánsteleverantörer som ska följa 

uppförandekoder, eller vars branschorganisation erbjuder möjlighet till tvistelösning utanför 

domstol, upplyser tjánstemottagaren om dessa förhállanden. Kravet att lámna upplysningar gáller 

för alla tjánsteleverantörer, oavsett om de ár etablerade i Sverige eller ár tillfalliga tjánsteutövare. 

Nár det gáller frágan om hur brister i upplysningarna ska sanktioneras har det föreslagits att 

marknadsföringslagens sanktionssystem ár den lámpligaste vágen att utöva tillsyn. Detta innebár att 

KO kommer att kunna utförda förelágganden samt vácka talan vid Marknadsdomstolen.



Konsumentverkets nya tillsynsomráde fár sammanfattningsvis ságas vara betydande, báde vad 

gáller de specifika reglemas omfattning och vad gáller antalet náringsidkare -  inhemska sávál som 

utlándska -  som tráffas av námnda bestámmelser. Precis som den nya marknadsföringslagen 

omfattar tjánstedirektivet aven situationer som intráffar efter det att köp ingátts. Eftersom det 

handlar om nya regler saknar Konsumentverket sárskilda rutiner pá omrádet. Konsumentverket gör 

sammanfattningsvis bedömningen alt det áven mot bakgrund av tillsynsomrádet fordras ett tiilskott 

av resurser.

Genomförandeperíoden

Under genomförandeperioden till och med december 2009 avser Konsumentverkets ráttsavdelning 

analysera tjánstedirektivets nya tillsynsregler nármare samt utarbeta mtiner för hur aktuell tillsyn 

effektivt ska kunna utföras. Analysen kommer bl.a. inbegripa förhállandet mellan direktivet och den 

nya marknadsföringslagen som tráder i kraft under sommaren 2008. Konsumentverket bedömer att 

kostnadema för tillkommande átgárder under perioden fram till och med december 2009 ryms inom 

ramen för nuvarande anslag.

Den fortsatta tillsynen

En effektiv tillsyn mot bakgrund av direktivets bestámmelser fordrar tillskott av kompetens i form 

av arbetskraft till Konsumentverkets rattsavdelning. Nya och utökade regler för tjánstemottagare 

medför givetvis att risken för övertrádelser ökar. Behovet av att kunna hantera fler anmalningar 

kommer sáledes att öka samtidigt som framtida tematiska tillsynsátgárder pá omrádet bör kunna 

genomföras.

Antalet nuvarande anstállda pá Ráttsavdelningen, motsvarande ungefár 23 personár, bedöms inte ha 

möjlighet att hantera annat án en förhállandevis liten ökning av antalet anmálningar. Samtidigt 

kráver áven utökade tematiska insatser utökade resurser. Konsumentverket bedömer att frán och 

med 2010 behövs ett tillskott av resurser motsvarande en (1) ársarbetskraft, dvs. 650 000 kr/ár. 

Kostnaden för eventuelia utbildningsinsatser tillkommer.

Skyldigheten att ingripa -  tjánsters sákerhet 

Allmánt

Huvudregeln i direktivet anger att medlemsstatema ska respektera tjánsteleverantöremas rátt att 

tillhandahálla tjánster i en annan medlemsstat án den de ár etablerade. En medlemsstat fár dock 

under sárskilda omstándigheter vidta átgárder gentemot en tjánsteleverantör som ár etablerad i en
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annan medlemsstat om átgárden avser tjánsters sálcerhet. Sádana átgárder fár vidtas om vissa villkor 

ár uppfyllda samt om det sker enligt det faststállda förfarandet för ömsesidigt bistánd. Enligt 

námnda förfarande ska den aktuella medlemsstaten ha kontakter med sávál 

etableringsmedlemsstaten som Kommissionen i viss angiven ordning. Vidare inneháller 

tjánstedirektivet regler om varningsmekanismer som innebar att en medlemsstat under vissa 

förutsáttningar ska underrátta andra medlemsstater om förhállanden som skulle kunna orsaka 

allvarlig skada för mánniskors hálsa eller sákerhet eller för medlemsstaternas miljö.

Konsumentverket ár idag kontaktpunkt inom RAPEX -  varningssystemet dár medlemsstatema 

informerar varandra om farliga varor som áterkallats -  vilket innebár att Konsumentverket lágger 

in, samt förmedlar, alla notifikationer i systemet. Övriga tillsynsmyndigheter avseende produkters 

sákerhet utgörs för övrigt bl.a. av Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket, Skyldigheten för 

medlemsstatema att ingripa enligt tjánstedirektivet kráver, liksom RAPEX, ett gránslöst men ordnat 

samarbete.

IMI-systemet (Internal Market Information) har tagits fram med aniedning av tjánstedirektivet och 

ár ett Intemetbaserat stödverktyg i det administrativa samarbetet mellan medlemslandema. IMI 

kommer vara förbindelsen genom vilken de behöriga myndighetema utbyter elektronisk 

information. Behöriga myndigheter kommer att fa tillgáng till en eller flera moduler i IMI beroende 

pá respektive arbetsomráde. Eftersom Konsumentverket har tillsynsuppgifter pá 

produktsákerhetsomrádet kommer Konsumentverket bli en sádan IMI-myndighet.

Genomförande av direktivet och framtida ingripanden

Konsumentverket anser att det nya arbetsomrádet i sá stor utstráckning som möjligt bör utnyttja 

tidigare fungerande system och erfarenheter sásom CPC-samarbetet samt RAPEX-mekanismen. 

Tillámpningen av de nya reglema bör under alla omstándigheter kunna ligga till grund för relevant 

statistik sá att problemomráden kan urskiljas, insatser samordnas och eventuella behov avseende 

harmonisering av regelverk identifieras.

Pá Konsumentverket handhas RAPEX-systemet av Produktsákerhetsprogrammet.

Reglema för riskvárdering inom RAPEX-systemet ska förándras inom kort, samtidigt som 

anvándningen av den information som RAPEX förmedlar stadigt ökar. Det ár Konsumentverkets 

bedömning att det i framtiden kommer kravas ytterligare resurser för att hantera efterlevnaden av 

RAPEX. Áven det nya verktyget IMI kommer att kráva stora informationsinsatser för att fullt ut 

kunna uppfylla bakomliggande syften.
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Som redan framförts ár det i dagsláget mycket svárt att bedöma effektema av tjánstedirektivet -  

förutságelser avseende eventuella ökningar av farliga och gránsöverskridande tjánster utgör 

hárvidlag inga undantag. IMI-anslutningen som sádan -  förutom tillhörande utbildningskostnader -  

bör inte medföra nágra kostnader för Konsumentverket. Skyldigheten att ingripa enligt 

tjánstedirektivet, samt rollen som IMI-myndighet, kommer dock med stor sannolikhet kráva tillskott 

av resurser Í form av arbetskraft. Produktsákerhetsprogrammets ökade tillsynsarbete, inklusive den 

kommande IMI-funktionen, bedöms pá sikt behöva motsvaras av ett resurstillskott med en halv 

ársarbetskraft, dvs. omkring 325 000 kr/ár.

Sammanfattning -  uppskattning av kostnader 

Genomförandeperíoden

Konsumentverkets utökade kostnader under tjánstedirektivets genomförandeperiod, dvs. till och 

med december 2009, hánför sig till framförallt Konsument Europas verksamhet och bedöms uppgá 

till ungefár 345 000 kr. Av beloppet utgör 230 000 kr 35 procent en ársarbetskraft, 40 000 kr avser 

ökade driftsutvecklingskostnader och 75 000 kr utgör utökade kostnader för översáttningar. 

Kostnader för utbildningsinsatser för Konsument Europa och Produktsákerhetsprogrammet 

tillkommer.

Dríft och tillsyn

Konsumentverkets utökade löpande kostnader med anledning av tjánstedirektivet bedöms uppgá till 

1 625 000 kr per ár frán och med januari 2010. Beloppet motsvarar ungefar 2,5 ársarbetskrafter. 

Kostnader för löpande översáttningar till webbportalen tillkommer.
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6. gr.
Upplýsinga- og 
þjönustumiðstöðvar

1. Aðildarríkin skulu sjá til 
þess að þjónustuveitendum 
sé gert kleift að Ijúka 
eftirfarandi málsmeðferð 
og formsatriðum fyrir 
milligöngu upplýsinga- og 
þj ónustum iðstöðva:

a)
allri nauðsynlegri 
málsmeðferð og 
formsatriðum vegna 
aðgangs að 
þjónustustarfsemi þeirra, 
einkum öllum 
yfírlýsingum,
tilkynningum eða 
umsóknum sem eru 
nauðsynlegar vegna leyfis 
frá lögbærum yfírvöldum, 
þ.m.t. umsóknir um að 
komast í skrá, lista eða 
gagnagrunn, eða vegna 
skráningar í fagfélag eða - 
samtök,

b)
öllum nauðsynlegum 
umsóknum um Ieyfí til að

1. mgr. 4. gr.

Þj ónustuveitendur skulu geta 
sótt um leyfí til að stunda 
starfsemi sína á íslandi og lokið 
öllum nauðsynlegum 
formsatriðum og málsmeðferð 
er lýtur að leyfisveitingu, 
rafrænt í gegnum upplýsinga- 
og þjónustuveitu.
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stunda þj ónustustarfsemi 
sína.

2. Uppsetning upplýsinga- 
og þjónustumiðstöðva skal 
ekki hafa áhrif á skiptingu 
starfsemi og valds meðal 
yfírvalda á landsvísu.

7. gr. Réttur til upplýsinga
1. Aðildarríkin skulu tryggja að 

eftirfarandi upplýsingar séu 
auðveldlega aðgengilegar 
þjónustuveitendum og 
viðtakendum í upplýsinga- og 
biónustumiðstöðvuQum:

a) kröfur sem gilda um 
þjönustuveitendur með 
staðfestu á 
yfírráðasvæði þeirraf 
einkum ki'Öfur 
varðandi málsmeðferð 
og formsatriði sem 
verður að ganga frá til 
að fá aðgang að 
þjónustustarfsemi og 
til að stunda hana,

b) upplýsingar um 
hvemig unnt er að ná 
sambandi við lögbær 
yfírvöld svo að hægt sé 
að hafa beint samband 
við þau, þar á meðal 
ítarlegar upplýsingar 
um þau yfirvöld sem 
bera ábyrgð á málum 
sem tengjast því að 
stunda
þj ónustustarfsemi,

c) leiðir til og skilyrði 
fyrir því að fá aðgang 
að opinberum skrám 
og gagnagrunnum um 
þjónustuveitendur og 
þjónustu,

d) úrlausnarleiðir sem alla 
jafna eru tiltækar komi 
upp ágreiningur milli 
lögbærra yfirvalda og 
þjónustuveitanda eða

6. gr.
Réttur til upplýsinga 
Eftirfarandi upplýsingar skulu 
vera aðgengilegar 
þjónustuveitendum og 
viðtakendum þjónustu rafrænt í 
gegnum upplýsinga- og 
þjónustuveitu:

1. hvaða skilyrði 
þjónustuveitendur þurfa að 
uppfylía til að geta veitt 
þjónustu á íslandi,

2. upplýsingar um hvemig hægt 
er að hafa samband við þau 
lögbæru yfirvöld sem bera 
ábyrgð á veitingu leyfis til að 
stunda þjónustu,

3. upplýsingar um leiðir og 
skilyrði fyrir því að fá aðgang 
að opinberum skrám og 
gangnagrunnum um 
þjónustuveitendur og þjónustu,

4. upplýsingar um þær 
úrlausnarleiðir sem alla jafha 
eru tiltækar komi upp 
ágreiningur,

í tilskipuninni er gert ráð fyrir 
að stjómvöld hver á sínu sviði 
veiti rafræna þjónustu við 
stjómsýslu. ísland.is er lén eða 
“staður” á Netinu en bakendann 
(helpdesk) þarf að skipuleggja. í 
Svíþjóð er það sænska 
neytendastofan, 
viðskiptaháskólinn og NUTEK 
sem taka að sér það verkefni.
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viðtakanda eða m i 11 i 
þjónustuveitanda og 
viðtakanda eða milli 
þjónustuveitenda,

e) upplýsingar um
hvemig unnt er að ná 
sambandi við samtök 
eða stofnanír, aðrar en 
lögbær yfirvöld, þar 
sem þjónustuveitendur 
eða viðtakendur geta 
fengið hagnýta aðstoð.

2. Aðildarríkin skulu trygga að
þjónustuveitendur og
viðtakendur geti, þegar þeir 
þess óska, fengið aðstoð frá 
lögbærum yfirvöldum í formi 
upplýsinga um það hvemig 
kröfumar, sem um getur í a-Iið
I. mgr., eru alla jafna túlkaðar 
og hvemig þeim er beitt. Slík 
ráðgjöf skal, ef við á, fela í sér 
einfaldar leiðbeiningar um 
hvert skref fyrir sig. 
Upplýsingamar skulu settar 
fram á skýru og skiljanlegu 
máli.

3. Aðildarríkin skulu tryggja að 
upplýsingarnar og aðstoðin, 
sem um getur í 1. og 2. mgr., 
séu sett fram á skýran og 
ótvíræðan hátt, að aðgengi að 
þeim sé auðvelt með 
fjarmiðlun og með rafrænum 
hætti og að þær séu uppfærðar.

4. Aðildarríkin skulu tryggja að
upplýsinga- og
þjónustumiðstöðvar og lögbær 
yfirvöld bregðist svo fljótt sem 
auðið er við fyrirspumum um 
upplýsingar eða aðstoð, sem 
um getur í 1. og 2. mgr., og í 
þeim tílvikum þar sem beiðni 
er gölluð eða ekki á rökum 
reist verði umsækjandanum 
tafarlaust greint frá því.

5. Aðildarríkin og
framkvæmdastj órnin skulu 
gera hliðarráðstafanir í því 
skyni að hvetja upplýsinga- og 
þjónustumiðstöðvar til að gera

5. upplýsingar um hvemig unnt 
er að ná sambandi við samtök 
eða stofnanír, önnur en Iögbær 
yfirvöld, þar sem 
þjónustuveitendur eða 
viðtakendur geta fengið hagnýta 
aðstoð.

Þjónustuveitendur og 
viðtakendur skulu eiga rétt á 
aðstoð með rafrænum hætti í 
formi almennra upplýsinga um 
almenna tulkun og beitingu 
þeirra skilyrða sem um getur í 1. 
tl. 1. mgr. þessarar greinar. 
Lögbær yfirvöld skulu bregðast 
við beiðni um upplýsingar svo 
fljótt sem auðið er.

í frumvarpið vantar ákvæði um 
að hlutaðeigandi stjómvöld sem 
falla undir ákvæði laganna verði 
að hafa rafræna stjórnsýslu 
tiltæka.

Almennt ber íslenskum 
stjómvöldum ekki að hafa 
samskipti nema á íslensku. 
Undantekning þar fi'á er
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uppíýsingamar, sem kveðið er 
á um í þessari grein, tiltækar á 
öðrum tungumálum 
Bandalagsins. Þetta hefur ekki 
áhrif á löggjöf aðildarríkjanna 
um notkun tungumála.

6. Sú skylda lögbærra yfirvalda 
að aðstoða þjónustuveitendur 
og viðtakendur gerir þessum 
yfirvöldum ekki skylt að veita 
lögfræðilega ráðgjöf í 
einstökum tilvikum heldur 
aðeins að þau veiti almennar 
upplýsingar um það hvemig 
kröfur eru alla jafna túlkaðar 
eða þeim beitt

2. Uppsetning upplýsinga- og 
þjónustumiðstöðva skal ekki hafa 
áhrif á skiptingu starfsemi og valds 
meðal yfírvalda á landsvísu.

samningur milli Norðurlanda að 
unnt er að bera mál upp við 
stjómsýsluna á 
Norðurlandamálunum. Hér 
þyrfti einnig ákvæði um að 
stjómvöld eigi að veita þjónustu 
á sviði stjórnsýslu á ensku.

21. gr. Aðstoð við viðtakendur
1. Aðildarríkin skulu tryggja að 

viðtakendur geti fengið 
eftirfarandi upplýsingar í 
aðildarríkinu þar sem þeir eru 
búsettir:

a) almennar upplýsingar 
um kröfur sem gilda í 
öðrum aðildarríkjum 
varðandi aðgang að 
þjónustustarfsemi og 
það að stunda hana, 
einkum kröfur 
varðandi vemd 
neytenda,

b) almennar upplýsingar 
um tiltækar leiðir til að 
leggja fram kvartanir 
komi upp ágreiningur 
milli þjónustuveitanda 
og viðtakanda,

c) upplýsingar um 
hvemig unnt er að ná 
sambandi við samtök 
eða stofhanir, þ.m.t. 
miðstöðvar í 
Evrópuneti

16. gr.
Aðstoð við viðtakendur 
þjónustu
Viðtakendur þjónustu eiga að 
geta fengið eftirfarandi 
upplýsingar á íslandi:

1. almennar upplýsingar um 
kröfúr sem gilda í öðrum EES- 
ríkjum varðandi aðgang að 
þjónustustarfsemi og því að 
stunda hana, einkum varðandi 
vemd neytenda,

2. almennar upplýsingar um 
tiltækar leiðir til að leggja fram 
kvartanir komi upp ágreiningur 
milli þjónustuveitanda og 
viðtakanda,

3. upplýsingar um hvemig unnt 
er að ná sambandi við samtök 
eða stofnanir, þ.m.t. evrópsku 
neytendaaðstoðina þar sem 
þjónustuveitendur eða

Orðalag í frv. þarf að vera skýrt 
og afdráttarlaust. Þettaer 
skylda.

Ath. Evrópska neytendaaðstoðin 
á íslandi hefúr mun takmarkaðra 
starfssvið en ECC. Spuming er 
því hvort ekki eigi að segja í 
frumvarpinu hreinlega 
Evrópuneti neytendamiðstöðva.
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neytendamiðstöðva, 
þar sem
þj ónustuveitendur eða 
viðtakendur geta 
fengið hagnýta aðstoð. 
Ef við á skulu ráð írá 
lögbærum yfírvöldum 
fela í sér einfaídar 
leiðbeiningar um hvert 
skref fyrir sig.
Upplýsingar og aðstoð 
skal veita á skýran og 
ótvíræðan hátt,
aðgengi að þeim skal 
vera auðvelt með 
fjarmiðíun, þ.m.t. með 
rafrænum hætti, og 
þær skulu vera
uppfærðar.

2. Aðildarríkin geta falið
upplýsinga- og
þj ónustum iðstöðvum ábyrgð 
verkefnisins sem um getur í 1. 
mgr. eða öðrum aðilum, s.s. 
miðstöðum í Evrópuneti 
neytendamiðstöðva, 
neytendasamtökum eða
evrópskum
upplýsingamiðstöðvum. 
Aðildarríkin skulu skýra 
framkvæmdastjórninni frá 
nafhi tilnefiidra aðila og frá því 
hvernig unnt er að ná sambandi 
við þá. Framkvæmdastjómin 
skal senda upplýsingarnar til 
allra aðildarríkja.

3. Til að uppfylla kröfurnar sem
eru settar fram í 1. og 2. mgr. 
skal aðilinn, sem viðtakandi 
hefur snúið sér til, hafa 
samband við viðeigandi aðila í 
viðkomandi aðildarríki, ef 
nauðsyn kreflir. Hinn
síðamefndi skal senda
umbeðnar upplýsingar eins 
fljótt og auðið er til aðilans 
sem óskar eftir þeim og skal sá 
framsenda þær til 
viðtakandans. Aðildarríkin 
skulu tryggja að þessir aðilar 
veiti hvor öðrum gagnkvæma

Líklegt er við aðild íslands að 
ESB (eða fyrr) verði gengið til 
samninga við ESB um samstarf 
við rekstur ECC miðstöðvar hér 
á landi.

Ljóst er að kostnaður mun fylgja 
því að setja upp “bakenda” kerfi 
(helpdesk) o.fl. vegna 
innleiðingarinnar. Þetta verkefni 
hefur sem fyrr segir verið falið 
m.a. sænsku neytendstofnunni í 
samstarfi við viðskiptaháskólann 
og NUTEK. Við gerð fjárlaga 
verður að hafa lagaheimild fyrir 
þessu verkefhi. Setja verður því 
ákvæði um þetta í frumvarpið.

viðtakendur geta fengið hagnýta 
aðstoð.

Upplýsingamar skulu vera 
uppfærðar og aðgengilega með 
rafrænum hætti.

Ekkert ákvæði um þetta. Aðeins 
reglugerðarheimild sem er 
ófullnægjandi.
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aðstoð og þau skulu gera allar 
hugsanlegar ráðstafanir til að 
samstarfíð verði árangursríkt. 
Aðiídarríkin skulu ásamt 
framkvæmdastjórninni setja á 
laggirnar hentugt fyrirkomulag 
sem er nauðsynlegt vegna 
framkvæmdar 1. mgr.

4. Framkvæmdastjómin skal, í 
samræmi við málsmeðferðina 
sem um getur í 2. mgr. 40. gr. 
samþykkja ráðstafanir um 
framkvæmd 1., 2. og 3. mgr. 
þessarar greinar og tilgreina 
sérstaklega tæknilegar aðferðir 
við upplýsingaskipti milli aðila 
í hinum ýmsu aðildarrikjum og 
einkum rekstrarsamhæfi 
upplýsingakerfa, að teknu tilliti 
til sameiginlegra staðla.

22. gr.
Upplýsingar um 
þj óii ustu veitend ur og þjónustu 
þeirra 1. Aðildarríkin skulu 
tryggja að þjónustuveitendur hafí 
eftirfarandi upplýsingar tiltækar 
fyrir viðtakanda: a) nafh 
þjónustuveitanda, réttarstöðu hans 
og rekstrarform að lögum, 
heimilisfang, þar sem hann hefur 
staðfestu, og nákvæmar 
upplýsingar um hvernig unnt er að 
komast fljótt í samband og hafa 
bein samskipti við hann og, eftir 
atvikum, með rafrænum hætti, b) ef 
þjónustuveitandi er skráður í 
viðskiptaskrá eða aðra 
sambærilega, opinbera skrá, heiti 
skrárinnar og skráningamúmer 
þjónustuveitanda eða samsvarandi 
auðkenni hans í þeirri skrá, c) ef 
starfsemi er háð fyrirkomulagi 
leyfisveiíinga, upplýsingar um 
viðkomandi lögbært yfirvald eða 
upplýsinga- og 
þj ónustumiðstöðina, 
d) ef þjónustuveitandi stundar 
starfsemi sem er virðisauka- 
skattsskyld, virðisaukanúmerið,

í tilskipuninni eru ákvæði sem 
segja hvert efnislegt inntak 
upplýsingskyldunnar er.
Engin ákvæði eru um þetta í 
frumvarpinu. Ur því verður að 
bæta.
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sem um getur í 1. mgr. 22.gr. sjöttu 
tilskipunar ráðsins 77/388/EBE frá 
17. maí 1977 um samræmingu laga 
aðildarríkjanna um veltuskatt -  
sameiginlegt virðisaukaskattskerfi: 
samræmdur matsgrunnur (1),
f) almenn skilyrði og ákvæði, ef 
einhver eruf sem þjónustuveitandi 
notar, g) hvort fyrir hendi er 
samningsákvæði sem
þjónustuveitandinn notar að því er 
varðar lögin sem gilda um 
samninginn og/eða varðandi þar til 
bæra dómstóla, h) hvort fyrir hendi 
er ábyrgð eftir sölu sem er ekki 
lögbundin, i) verð þjónustunnar ef 
þjónustuveitandi heflir ákveðið 
verðið fyrir tiltekna tegund 
þjónustu fyrir fram, j) helstu þættir 
þjónustunnar ef ekki má þegar ráða 
þá af samhenginu, k) vátrygging 
eða ábyrgðir sem um getur í 1. 
mgr. 23. gr., einkum upplýsingar 
um hvemig unnt er að ná sambandi 
við vátryggjanda eða
ábyrgðarmann og við hvaða 
yfirráðasvæði vátryggingin og 
ábyrgðirnar eru bundnar

2. Aðildarríkin skulu tryggja að 
upplýsingamar, sem um getur í I. 
mgr., samkvæmt eigin vali 
þjónustuveitanda:
a) séu veittar af þjónustuveitanda 
að hans framkvæði,
b) séu vel aðgengilegar viðtakanda 
á þeim stað þar sem þjónustan er 
veitt eða samningurinn er gerður,
c) séu vel aðgengilegar viðtakanda 
með rafrænum hætti á vistfangi 
sem þjónustuveitandi leggur fram,
d) komi fram í öllum
upplýsingaskjölum, sem
þjónustuveitandinn afhendir
viðtakandanum, þar sem sett er 
fram nákvæm lýsing á þjónustunni 
sem hann veitir.

3. Aðildarríkin skulu sjá til þess að 
þjónustuveitendur leggi fram, að 
beiðni viðtakanda, eftirfarandi
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viðbótaruppíýsingar:
a) verð þj ónustunnar, ef
þjónustuveitandi hefur ekki 
ákveðið það fyrir fram, eða? ef ekki 
er unnt að gefa upp nákvæmt verð, 
aðferðina sem notuð er til að reikna 
út verðið svo að viðtakandi gefi 
kannað það, eða nægiiega nákvæmt 
áætlað verð,
b) að því er varðar lögvemdaðar 
starfsgreinar, tilvísun í starfsreglur 
sem gilda í staðfestuaðildarríkinu 
og hvernig unnt er að nálgast þær,
c) upplýsingar um starfsemi þein'a
á mörgurn sviðum og samstarf sem 
tengist beint viðkomandi þjónustu 
og um ráðstafanirnar sem hafa 
verið gerðar til að komast hjá 
hagsmunaárekstrum. Þessar
upplýsingar skulu vera í öllum 
upplýsingaskjölum þar sem 
þjónustuveitendur gefa nákvæma 
lýsingu á þjónustu sinni,
d) allar siðareglur starfsstéttar sem 
þjónustuveitandi er bundinn af og 
upplýsingar um hvar unnt er að 
kynna sér þessar siðareglur með 
rafrænum hætti og um það á hvaða 
máli þær eru tiltækar, e) ef 
þjónustuveitandi er bundinn af 
siðareglum starfsstéttar eða er 
félagi í atvinmugreinasamtökum 
eða fagfélagi þar sem kveðið er á 
um aðstoð við úrlausn deilumála 
utan dómstóla, upplýsingar þar að 
lútandi. Þjónustuveitandi skal 
tiltaka hvemig nálgast megi 
nákvæmar upplýsingar um hvað 
einkennir lausn deilumála utan 
réttar og skilyrðin fyrir notkun 
þeirra aðferða.

4. Aðildarríkin skulu tryggja að 
upplýsingamar, sem
þjónustuveitandi verðui* að leggja 
fram í samræmi við þennan kafla, 
séu tiltækar eða settar fram á 
skýran og ótvíræðan hátt og 
tímanlega áður en samningur er 
gerður eða áður en þjónustan er 
veitt, ef ekki er um skriílegan
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samning að ræða.

5, Upplýsingakröfiir, sem mælí er 
fyrir um í þessum kafla, eru til 
viðbótar þeim kröfum sem þegar er 
kveðið á um í lögum Bandalagsins 
og þær koma ekki í veg fyrir að 
aðildarríkin geti gert kröfur um 
viðbótarupplýsingar frá 
þjónustuveitendum með staðfestu á 
yfirráðasvæði þeirra.

6. Framkvæmdastjómin getur, í 
samræmi við málsmeðferðina sem 
um getur í 2. mgr. 40. gr.s tiltekið 
efni upplýsinganna, sem kveðið er 
á um í 1. og 3. mgr. þessarar 
greinar, samkvæmt sérstöku eðli 
tiltekinnar starfsemi og getur hún 
tiltekið raunhæfar leiðir til að 
hrinda 2. mgr. þessarar greinar í 
framkvæmd. 2

27. gr. Lausn deiiumáia
1. Aðildarríkin skulu gera 
almennar ráðstafanir sem eru 
nauðsynlegar til að tryggja að 
þjónustuveitendur leggi fram 
nákvæmar upplýsingar um hvemig 
unnt er að ná sambandi við þá, 
einkum póstfang, bréfsímanúmer 
eða netfang og símanúmer sem 
allir viðtakendur, þ.m.t. þeir sem 
eru búsettir í öðru aðildarríki, geta 
beint kvörtun til eða beiðni um 
upplýsingar um veitta þjónustu. 
Þjónustuveitendur skulu tilgreina 
lögheimili sitt ef það er ekki 
venjulegt póstfang þeirra

Aðildarríkin skulu gera almennar 
ráðstafanir sem eru nauðsynlegar 
til að tryggja að þjónustuveitendur 
bregðist við kvörtunum þeim, sem 
um getur í fyrstu undirgrein, á sem 
skemmstum tíma og að þeir geri 
sitt besta til að finna viðunandi 
lausn.
2. Aðildarríkin skulu gera 
almennar ráðstafanir sem em 
nauðsynlegar til að tryggja að

í frumvarpinu eru engin ákvæði 
sem miða að innleiðingu 27. gr. 
tilskipunarinnar. Nauðsynlegt er 
að bæta úr því.
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þjónustuveitendur séu skyldaðir til 
að sýna fram á að þeir fari að 
skuldbindingunum sem mælt er 
fyrir um x þessari tilskipun að því 
er varðar veitingu upplýsinga og til 
að sýna fram á að upplýsingamar 
séu réttar.

3. Ef þörf er á fjárhagslegri ábyrgð 
til að fara að dómsúrskurði skulu 
aðildarríkin viðurkenna jafngildar 
ábyrgðir sem eru varðveittar hjá 
lánastofnun eða vátryggjanda með 
staðfestu í öðru aðildarríki. Slíkar 
lánastofnanir verða að hafa 
starfsleyfí í aðildarríki í samræmi 
við tilskipun 2006/48/EB og slíkir 
vátryggjendur verða, eftir því sem 
við á, að hafa starfsleyfi í samræmi 
við fyrstu tilskipun ráðsins 
73/239/EBE frá 24. júlí 1973 um 
samræmingu á lögum og 
stjómsýslufyrirmælum til að hefja 
og reka starfsemi á sviði 
frumtrygginga annarra en 
ííftrygginga (1) og tiískipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 
2002/83/EB frá 5. nóvember 2002 
um líftryggingar (2).

4. Aðildarríkin skulu gera 
almennar ráðstafanir sem eru 
nauðsynlegar til að tryggja að 
þjónustuveitendur, sem eru bundnir 
af siðareglum starfsstéttar eða eru 
félagar í atvinnugreinasamtökum 
eða fagfélagi, sem býður aðstoð við 
úrlausn deilumála utan réttar, 
upplýsi viðtakandann þar um og 
geti þess í öllum skjölum þar sem 
þjónusta þeirra er tíunduð í 
smáatriðum og tilgreini hvemig 
unnt er að fá nánari upplýsingar um 
úrlausnir af þessu tagi og skilyrði 
fyrir notkun þeirra.

35. gr. Gagiikvæm aðstoð ef um 
er að ræða undanþágur í 
einstökum tilvikum
1. Ef aðildarríki hyggst gera 
ráðstafanir skv. 18. gr. skal

Rík skylda er til að hafa eftirlit 
með ákvæðum laganna og veita 
gagnkvæma aðstoð. í Svíþjóð 
hefur sænska neytendastofnunin 
reynslu af slíkum samskiptum
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málsmeðferðin, sem mælt er fyrir 
um í 2.-6. mgr. þessarar greinar, 
gilda án þess að hafa áhrif á 
málarekstur fyrir dómstóli, þ.m.t. 
frummeðferð og athafnir í 
tengslum við raimsókn á sakamáli.

2. Aðildarríkið, sem um getur í 1.
mgr., skal biðja
staðfestuaðiidarríkið um að gera 
ráðstafanir að því er varðar 
þjónustuveitandann og leggja fram 
allar upplýsingar í tengslum við 
viðkomandi þjónustu og um 
málsatvik. Staðfestuaðildarríkið 
skal kanna, eins fljótt og við verður 
komið, hvort þjónustuveitandinn 
stundi löglegan rekstur og 
sannreyna þær forsendur sem 
beiðnin byggist á. Það skal upplýsa 
aðildarríkið, sem leggur fram 
beiðni, eins fljött og við verður 
komið, um ráðstafanirnar sem hafa 
verið gerðar eða eru fyrirhugaðar 
eða, eftir atvikum, um ástæður fyrir 
því að það hefur ekki gert neinar 
ráðstafanir.

3. í kjölfar orðsendingar
staðfestuaðildarríkisins, sem
kveðið er á um í annarri undirgrein
2. mgr., skal aðildarríkið, sem 
leggur fram beiðni, tilkynna 
framkvæmdastj órni nni og
staðfestuaðildarríkinu um þá 
fyrirætlan sína að grípa til aðgerða 
og greina frá eftirfarandi: a)
ástæðunum fyrir því að það teíur 
ráðstafaniraar sem
staðfestuaðildarríkið hefur gert eða 
fyrirhugað ófullnægjandi, b) 
ástæðunum fyrir því að það telur 
ráðstafanimar, sem það hyggst 
gera, uppfylJa skilyrðin sem mælt 
er fyrir um í 18. gr.

4. Ekki má gera ráðstafanirnar fyrr 
en fímmtán virkum dögum eftir 
dagsetningu tilkynningarinnar sem 
kveðið er á um í 3. mgr.

m.a. vegna aðildar að Rapex og 
CPC kefinu. Hið sama á við um 
Neytendastofu á ísiandi.

Nauðsynlegt er að í frumvarpinu 
séu ákvæði sem innleiði þessar 
skyidur sem kveðið er á um í 
tilskipuninni.
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5. Framkvæmdastj ómin skal, með
fyrirvara um möguleika 
aðildarríkisins sem leggur fram 
beiðni um að gera viðkomandi 
ráðstafanir við lok frestsins sem er 
tilgreindur f 4. mgr., kanna eins 
fljótt og við verður komið hvort 
ráðstafanimar, sem hafa verið 
tilkynntar, samrýmist ÍÖgum 
Bandalagsins. Ef
framkvæmdastj órnin kemst að 
þeirri niðurstöðu að ráðstöfunin 
samrýmist ekki lögum 
Bandalagsins skaí hún samþykkja 
ákvörðun þar sem viðkomandi 
aðildarríki er beðið um að grípa 
ekki til fyrirhugaðra ráðstafana sem 
hafa verið lagðar til eða binda 
tafarlaust enda á ráðstafanimar.

6. Ef um bráðatilvik er að ræða
getur aðildarríki, sem hyggst grípa 
til aðgerða, fengið undanþágu frá 
2., 3. og 4. mgr. í siíkum tilvikum 
skal tilkynna
framk væmdastj órni nni og
staðfestuaðildarríkinu um
aðgerðimar eins fljótt og við 
verður komið og greina frá 
ástæðum þess að aðildarríkið telur 
að um bráðatilvik sé að ræða.
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