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Efni: Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um greiðsluþjönustu, 673. mál

Vísaö er til tölvubréfs nefndarsviðs Alþingis, dags. 11. maí 2011, þar sem Neytendastofu var 
sent til umsagnar frumvarp til laga um greiðsluþjónustu. Stofnunin þakkar fyrir tækifærið til 
að tjá sig um frumvarpið.

í frumvarpi því sem hér liggur íyrir er að fmna ítarleg ákvæði um greiðsluþjónustu sem skiptir 
verulegu máli fyrir daglegt líf neytenda hér á landi og viðskiptahætti. Það er mat 
Neytendastofu að endurskoða verði nokkur grunnatriði þessa frumvarps. Þau eru m.a:

1. Ákvæði um neytendavemd eru óskýr og þarfhast lagfæringa.
2. Tengsl ákvæða frumvarpsins við ákvæði laga Um neytendalán.
3. Eftirlit með upplýsingaskyldu til neytenda verði hjá Neytendastofu en ekki FME.
4. Gerður verði skýr greinarmunur á upplýsingaskyldu gagnvart neytendum annars vegar 

og fyrirtækjum eða lögaðilum hins vegar.

Hér á eftir vill Neytendastofa gera nánari grein fyrir sjónarmiðum sínum varðandi ofangreind 
atriði.

1. Ákvæði frumvarpsins óskvr os torskilin.

í frumvarpinu er að finna ákvæði sem mikilvæg eru fyrir daglegt líf neytenda. Stofnunin telur 
mikilvægt að neytendur geti aflað sér upplýsinga um réttindi sín skv. frumvarpinu, verði það 
að lögum. Ákvæði frumvarpsins eru mörg mjög tæknileg og mikið af flóknum 
orðasamböndum. Neytendastofa telur að umorða þurfi þau ákvæði frumvarpsins sem snúa að 
réttindum og skyldum neytenda svo neytendur geti staðið vörð um hag sinn skv. lögunum og 
eftir atvikum beint ábendingum eða kvörtunum til eftirlitsstjómvalds. Sem eftirlitsstofnun 
hefur Neytendastofa orðið vör við að aukin þekking og vitund neytenda leiði til fleiri 
ábendinga um það sem miður fer og það stuðlar að virkara eftirliti af hálfu stofnunarinnar.

Neytendastofa vill einnig benda á að skýra mætti gildissviðsákvæði frumvarpsins nánar, t.d. 
með dæmum án þess þó að tæmandi yrði talið. Sem dæmi um starfsemi sem stofnunin telur 
vafa leika hvort falli undir frumvarpið er veiting smálána til neytenda. Neytendastofa telur að 
svo virðist sem þjónusta slíkra fyrirtækja geti fallið undir orðskýringu á rammasamningi og 
fær stofnunin ekki séð að slík þjónusta eða starfsemi sé sérstaklega undanskilin i neikvæðu
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gildissviði 2. gr. frumvarpsins. Neytendastofa telur mikilvægt að skýrt sé af lögunum hvort að 
fyrirtæki sem veita smálán og eru starfandi á þeim markaði í dag falli undir gildissvið 
laganna, eða ekki,

Neytendastofa leggur til að ákvæði frumvarpsins verði gerð skýrari, m.a. svo neytendur 
geti áttað sig á og skilið réttindi sín samkvæmt frumvarpinu.

2. UvDlvsinsaskvlda skv. lösum um nevtendalán sensur framar ákvœðum bessa 
frumvarps.

Skv. gildissviði 1. og 2. gr. laga um neytendalán, nr. 121/1994, taka þau til lánssamninga sem 
lánveitandi gerir { atvinnuskyni við neytendur. Með lögum um neytendalán var innleidd 
tilskipun ráðsins nr. 87/102/EBE, með síðar breytingum. Fyrir Hggur að gera þarf viðamiklar 
breytingar á lögum um neytendalán til innleiðingar á nýrri tilskipun um neytendalán nr. 
2008/48 og verður frumvarp um það efni lagt fyrir Alþingi í haust.

í gildandi lögum um neytendalán, sem og í tilskipun nr. 2008/48, er gerð víðtækari krafa um 
upplýsingagjöf til neytenda við gerð lánasamninga en í því frumvarpi sem hér liggur fyrir til 
laga um greiðsluþjónustu. í umíjöllun um 28. gr. í greinargerð með frumvarpi til 
greiðsluþjónustu er minnt á að önnur lög kurmi að gera ríkari kröfur til upplýsingagjafar en 
greini í frumvarpinu. Sérstaklega er tekið sem dæmi að skylda lánveitenda til upplýsinga 
samkvæmt lögum um neytendalán standi óhögguð þrátt fyrir að lánssamningar kunni að falla 
bæði undir þá löggjöf og lög um greiðsluþjónustu.

Til að taka af allan vafa telur Neytendastofa að tilgreina þurfi í ákvæðum frumvarpsins að 
greiðsluþjónustuveitendur skuli einnig sinna upplýsingaskyldu í samræmi við ákvæði laga um 
neytendalán, þegar við á. Athugasemd um það eftii í greinargerð er ekki fullnægjandi,

Neytendastofa leggur tií að bætt verði við ákvæði frumvarpsins að uppfylla þurfi 
skilyrði um upplýsingagjöf skv. lögum um neytendalán, nr. í 21/1994, þar sem það á við.

Eftirlit bvssi á sérhœfinsu stofnana os sildandi valdmörkunu

Sérhæfing Neytendastofu er að hafa eftirlit lögum þar sem sett eru sérstök ákvæði á sviði 
neytendavemdar sem oftast byggja á tilskipunum Evrópusambandsins sem eru innleiddar í 
íslenskan rétt. í samræmi við hlutverk sitt hefur Neytendastofa eftirlit með ýmsum lögum þar 
sem lögð er áhersla á upplýsingagjöf til neytenda. Áður hefur komið fram að í slíka kröfu sé 
að finna í lögum um neytendalán, en um upplýsingagjöfma er einnig fjallað í lögum um 
eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, lögum um húsgöngu-og fjarsölusamninga, 
lögum um alferðir, lögum um rafræn viðskipti, o.fl. Þessi lög fela að mikiu leyti í sér 
innleiðingu á tilskipunum, þar sem upplýsingaskylda til neytenda hefur verið samræmd innan 
ríkja Evrópusambandsins og EES-ríkjanna. Þá er í lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og 
markaðssetningu að finna samræmd ákvæði um það hvaða viðskiptahætti fyrírtækjum skuli 
heimilt að viðhafa gagnvart neytendum. Samkvæmt gildissviði þeirra laga taka þau m.a. til 
samninga og skilmála sem gerðir eru við neytendur.

Af ofangreindu er ljóst að hjá Neytendastofu hefur myndast mikil sérfræðiþekking á 
neytendarétti, þ.m.t. á neytendasamningum. f frumvarpinu sem hér liggur fyrir eru ákvæði um 
upplýsingar sem neytendur eiga rétt á að fá undir öllum kringumstæðum þegar þeir eiga í 
viðskiptum sem falla undir ákvæði frumvarpsins. í samræmi við sérfræðiþekkingu
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Neytendastofu og að teknu tilliti til þess að neytendum sé gert auðveít að fá upplýsingar um 
rétt sinn í slíkum samningum telur stoftiunin að eftirlit með viðskiptaháttum og 
upplýsingagjöf til neytenda falli betur að sérhæfðu eftirlitshlutverki Neytendastofu. Mikil 
óskilvirkni fylgir því að byggja upp slíkt eftirlit í þágu neytenda hjá Fjármálaeftirlitinu.

Það er því brýnt að eftirliti með ákvæðum frumvarpsins verði skipt upp þannig að eftirlit sem 
fram fer á vegum stjómvalda á sviði neytendavemdar og með viðskiptaháttum gagnvart 
neytendum verði alfarið fellt undir eftirlitssvið Neytendastofu.

Leyfisveitingar, eftirlit með kröfum um eigið fé, veiting starfsleyfa og daglegt eftirlit með 
starfsemi fyrirtækja eigi hins vegar að vera á verksviði Fjármálaeftirlitsins.

Neytendastofa bendir á að þó eftirlit með frumvarpinu yrði að þessu leyti fært frá 
Fjármálaeftirlitinu til Neytendastofu mun það ekki hafa áhrif á rétt neytenda til að fá leyst úr 
einkaréttarlegum ágreiningi við aðila skv. frumvarpinu hjá úrskurðanefnd í viðskiptum við 
Qármálafyrirtæki, sbr. ákvæði 76. gr. frumvaipsins.

Neytendastofa leggur til að í stað Fjármálaeftirlitsms verði Neytendastofu falið eftirlit 
með upplýsingagjöf og viðskiptaháttum gagnvart neytendum.

4. Aðsreining á uvvlvsingaskvldu eftir bví að hverium iwvlvsingarnar beinast

í ákvæðum frumvarpsins er fjallað um upplýsingaskyldu, réttindi og skyldur „notanda 
greiðsluþjönustu“ . Samkvæmt orðskýringu í 7. gr. fmmvarpsins er notandi greiðsluþjónustu 
einstaklingur eða lögaðili sem nýtir sér greiðsluþjónustu annað hvort sem greiðandi eða 
viðtakandi greiðslu.

Með vísan til þess sem fram hefur komið hér að ofan, um að afar mikilvægt sé fyrir neytendur 
að geta á auðveldan hátt nálgast upplýsingar um réttindi sín, telur Neytendastofa eðiilegt að 
aðgreina ákvæði frumvarpsins um upplýsingaskyldu til neytenda annars vegar frá 
upplýsingaskyldu til fyrirtækja eða lögaðila hins vegar. Verði þetta gert þarf að breyta 
hluteigandi ákvæðum frumvarpsins.

Slíkt myndi auk þess auðvelda og skýra betur hvaða ákvæði skuli falla undir eftirlit 
Neytendastofu annars vegar og undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins hins vegar. Skýr aðgreining 
að þessu leyti eyðir réttaróvissu þannig að öllum sé ljóst hver upplýsingaskyldan er.

Neytendastofa leggur til að ákvæðum frumvarpsins um upplýsingagjöf, réttindi og 
skyldur verði skipt upp, þannig að annars vegar séu skýr ákvaeði um upplýsingaskyldu 
gagnvart neytendum og hins vegar skýr ákvæði um upplýsingaskyldu gagnvart 
fyrirtækjum eða Öðrum lögaðilum.

Þórunn Anna Ámadóttir

JÖXðingarfyllst 
f f.h. NVtendastofu^  T

Tryggvi Axelsson 
Forstjóri
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