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Efni: Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um lögbann 
og dómsmál til verndar heildarhagsmunum neytenda -  351. mál

Vísað er til tölvubréfs nefndarsviðs Alþingis, dags. 25. mars 2014, þar sem Neytendastofu var 
gefínn kostur á að koma að umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um lögbann 
og dómsmál til verndar heildarhagsmunum neytenda, 351. mál. Neytendastofa leggur til að 
við breytingu á 1. gr. laganna, samkvæmt a. lið 1. gr. frumvarpsins, verði á ef'tir „tilskipun 
2009/22/EB“ bætt við orðunum „ með síðari breytingum“ . Leggur stofnunin fram þessa 
tillögu þar sem nokkuð íyrirséð er að þeim gerðum sem tilgreindar eru í viðauka við 
tilskipunina komi til með að fjölga og gera þurfi því breytingar á tilskipuninni.
Neytendastofa leggur til breytingu á orðalagi nýri'ar málsgreinar 1. gr. laganna, samkvæmt c. 
lið 1. gr. frumvarpsins. Leggur stofnunin til að ákvæðið orðist svo:

„ Ráðherra skal með reglugerð uppfœra og birta lista yfir þær EB-gerðir sem falla  
undir viðauka við tilskipun 2009/22/EB, með síðari bretyingum. “
Þessi orðalagsbreyting byggir á því að skýr skylda hvílir á ráðuneytinu að uppfæra þær gerðir 
sem tilgreindar eru í viðauka við tilskipun 2009/22/EB og gæta þess að tilgreining á reglugerð 
sé í samræmi við EB-rétt að þessu leyti. Auk þess telur Neytendastofa rétt að nota frekar orðið 
EB-gerðir heldur en EES-gerðir en það hugtak er almennt notað hér á landi og nær til allra 
gerða í EB-rétti, s.s. reglugerða, tilskipana o.fl.
Loks telur Neytendastofa að það sé æskilegt að í nefndaráliti verði tekið fram að birting 
EB-gerðar á lista í reglugerð, fremur en í lagatexta, eigi að öllu leyti að vera jafngild 
réttarheimild til að byggja lögbannskröfu á. Miklar formkröfur gilda um lögbann og 
Neytendastofa telur farsælt að kveðið sé skýrt á um það að dómstólar geti ekki hafnað beiðni 
um lögbann á grundvelli þess að slík tilvísun sé ekki gerð í lögum, heldur sé aðeins birt í 
reglugerð. Þýðing þeirrar breytingar sem kveðið er á um í 1. gr. frumvarps þessa og ástæðan 
fyrir því að gerðimar verði birtar í reglugerð en ekki lögum, sé því eingöngu sú að létta á 
stjórnsýslu við uppfærslu svo ekki þurfi í hvert sinn að koma til lagabreytingar.
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