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ÞAÁ

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um leigu skráningarskyldra ökutækja 421. mál

Neytendastofa vill gera efitirfarandi athugasemdir við frumvarp til laga um leigu 
skráningarskyldra ökutækja 421. mál.

I. Skyldur leyfisltafa -  úrlausn deilumála án dómstóla meðferöar

Neytendastofa vill benda á að tilskipun Evrópuþingsins- og ráðsins nr. 2013/11/ESB frá 21. 
maí 2013, um lausn deilumála neytenda utan dómstóla (ADR) og reglugerð (ESB) nr. 
524/2013, um rafræna málsmeðferð deilumála þegar um er að ræða sölu á vörum eða 
þjónustu á Netinu (ODR), leggur nú þá skyldu á stjómvöld í EES-ríkjum að tryggja 
neytendum aðgang að úrlausná deilumálum vegna viðskipta við neytendur utan dómstóla.

Neytendastofa telur því að óhjákvæmilegt sé að taka inn í frumvarp þetta ákvæði sem tryggja 
neytendum aðgang að slíkum úrræðum s.s. sjálfstæðri kærunefnd eða sambærilegu úrræði 
sem uppfyllir öll skilyrði í tilskipun 2013/11 (ADR).

Framangreindar reglur ESB gera því leyfisskyldum aðilum skylt að taka við kvörtunum frá 
neytendum og hafa málsmeðferð til reiðu til úrlausnar á kvörtun frá neytendum utan 
dómstóla. E f leigusamningar eru gerðir á Netinu þá ber leyfisskyldum aðilum einnig að 
tryggja rafræna málsmeðferð skv. reglugerð (EU) nr. 524/2013. Framangreindar reglur ber að 
innleiða fyrir 9. janúar 2016.

Neytendastofa er að setja upp almenna vefsíðu, kvarta.is , sem mun einfalda aðilum sem selja 
vöru eða þjónustu á Netinu að uppfylla þessa skyldu sína og tryggja þar með jafnframt 
neytendum einn aðgang á Netinu til að sækja rétt sinn fyrir slíkum sáttanefndum.

I þessu sambandi vill stofnunin því leggja til að inn í frumvarp það sem hér liggur fyrir verði 
bætt inn ákvæði svohljóðandi grein sem til dæmis gæti verið ný 11. grein:

Urskurðar- og réttarúrræði.

Leyfishafi skal hafa aðgengilegar upplýsingar um úrskurðar- og réttarúrræði utan dómstóla e f  
ágreiningur rís um leigusamning leyfishafa og neytanda. Neytendur geta skotið ágreiningi, er 
varðar fjárhagslegar kröfur og einkaréttarlega hagsmuni tengda leigusamningum sem þeir gera, til
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úrskurðaraðila sem leyfishafi vísar til samkvœmt ákvœðum þessarar greinar.
Leyfishöfum er skylt að eiga aðild að úrskurðar- og sáttaleið samkvœmt 1. mgr. og skulu leyfishafar 
sem eiga aðild að málum standa undir kostnaði vegna starfseminnar. Málsmeðferð samkvæmt 
þessari grein skal vera ókeypis eða aðgengileg neytendum gegn greiðslu þóhiunar að nafninu til. 
Aðili sem starfar að lausn deilumála samkvœmt ákvœði þessarar greinar kveður upp rökstudda 
úrskurði án frekara má/skots en heimilt er aðilum máls að leggja ágreining sinnfyrir dómstóla með 
venjubundnum hætti.

Framangreint ákvæði varðandi gjaldtöku tekur m.a. mið af efitirfarandi ákvæði í 8. gr. 
tilskipunar nr. 2013/11/ESB en þar segir í c-lið 8. gr:

„að málsmeðferð til lausnar deilumálum utan dómstóla sé ókeypis eða hún sé aðgengileg 
neytendum gegn greiðslu þóknunar að nafninu til“.

Auk þess telur stofnunin að eðlilegt sé að bæta inn í 4. gr. frumvarpsins að skilyrði til útgáfu 
starfsleyfis sé að umsækjandi eigi aðild og tryggi viðsemjendum rétt til að leita úrlausnar 
vegna samnings um þjónustu í samræmi við ofangreint ákvæði sem hér er lagt og er skylda 
skv. tilskipun 2013/11/ESB.

II. Endurinnleióing á eftirliti samkvœmt ákvœðum tilskipunar 93/13/EBE, unt 
ósanngjarna samningsskilmála

Neytendastofa vill einnig ítreka mikilvægi þess að lagt verði fram frumvarp til laga um 
innleiðingu á eftirlitsþætti stofnunarinnar svo sem skylt er að gera samkvæmt ákvæðum 
tilskipunar 93/13/EBE, um ósanngjama samningsskilmála. Til að tryggja að hægt sé að hafa 
eftirlit með 6. mgr. 6. gr. frumvarpsins um að skilmálar í samningum séu ekki ólögmætir, 
ósanngjamir eða óeðlilegir. Tillögur um það efni hefur Neytendastofa sent til 
innanríkisráðuneytisins og getur nefndin fengið afrit af þeim gögnum óski hún eftir því.

Forstjóri
Þórunn Anna Ámadóttir 

Sviðsstjóri

Meðf.: Forsíða tilskipunar tilskipunar nr. 2013/11/ESB 
Forsíða reglugerðar (EU) nr. 524/2013
Athuga framangreind skjöl í heild má nálgast hjá þýðingarmiðstöð 

Utanríki sráðuneytis.
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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2013/11/ESB 

frá 21. maí 2013

um lausn deilumála neytenda utan dómstóla og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og 
tilskipun 2009/22/EB

(tilskipun um lausn deilumála neytenda utan dómstóla (ADR))

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, .

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjómar Evrópusambandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins ('),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandv.

1) í 1. mgr. og a-lið 2. mgr. 169. gr. sáttmálans um  starfshætti Evrópusambandsins (TFEU) er kveðið á um að Sambandið skuli 
stuðla að því að ná fram öflugri neytendavemd með ráðstöfunum sem það samþykkir i samræmi við 114. gr. hans. I 38. gr. 
sáttmála Evrópusambandsins um grundvallaiTéttindi er kveðið á um að stefnur Sambandsins skuli tryggja öfluga 
neytendavemd.

2) í samræmi við 2. mgr. 26. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins skal innri markaðurinn ná til svæðis án innri 
landamæra þar sem frjálsir vöruflutningar og fijáls þjónustustarfsemi eru tiyggð. Innri markaðurinn ætti að færa neytendum 
virðisauka í foitni aukinna gæða, meiri fjölbreytni, sanngjams verðs og strangra öryggisstaðla fyrir vörur og þjónustu, og stuðla 
þannig að öflugri neytendavemd.

3) Uppskipting innri markaðarins hefur slæm áhrif á samkeppnishæfni, hagvöxt og atvinnusköpun innan Sambandsins. Það skiptir 
sköpum fyrir tilkomu innri markaðarins að beinum og óbeinum hindrunum á eðlilegri starfsemi hans sé rutt úr vegi og að traust 
borgaranna sé aukið.

4) Það er í þágu neytenda og ætti að auka traust þeirra á markaðnum að tryggður sé aðgangur að einfoldum, skilvirkum, 
hraðvirkum og ódýrum leiðum til að leysa deilumál sem upp koma vegna sölu- eða þjónustusamninga, jafnt innanlands sem yfir 
landamæri. Slíkt ætti að gilda jafnt um viðskipti á Netinu sem utan þess og er einkum mikilvægt þegar neytendur eiga í 
viðskiptum yfir landamæri.

^  Stilíö. IsSBC 181, 21.6.2012, bis. 93.

/ 2 \  Afstaða F:\rópuþingsin.s frá 12. mars 2013 (hcfur enn ckki vcrið b in  í Stjórnariidiudunum) og ákxörðun ráósins írá 22. apríl 2013.



REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 524/2013

frá 21. maí 2013

um iausn deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu og um breytingu á reglugerð 
(EB) nr. 2006/2004 og tilskipun 2009/22/EB (reglugerð um lausn deilumála neytenda með rafrænni

málsmeðferð á Netinu (ODR))

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr.,

með hliðsjón a f tillögu fi'amkvæmdastjómar Evrópusambandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efhahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins ('), 

í samræmi við almenna lagasetninganneðferð (2), 

og að tehtu tilliti til eftirfarandv.

1) í 1. mgr. og a-lið 2. mgr. 169. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU) er kveðið á um að Sambandið skuli 
stuðla að þvi að ná fram öflugri neytendavemd með ráðstöfunum sem það samþykkir í samræmi við 114. gr. hans. I 38. gr. 
sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi er kveðið á um að stefnur Sambandsins skuli tryggja öfluga 
neytendavemd.

2) I samræmi við 2. mgr. 26. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins skal innri markaðurinn ná til svæðis án innri 
landamæra þar sem frjálsir vöruflutningar og frjáls þjónustustarfsemi eru tryggð. Til að neytendur hafi traust á og nýti sér hina 
rafrænu vídd innri markaðarins er nauðsynlegt að þeir hafi aðgang að einföldum, skilvirkum, hraðvirkum og ódýrum leiðum til 
að leysa deilumál sem koma upp vegna sölu á vörum á Netinu eða þjónustu í gegnum Netið. Þetta er einkum mikilvægt þegar 
neytendur eiga i viðskiptum yfir landamæri.

3) I orðsendingu sinni frá 13. april 2011, með fyrirsögninni „Lög um innri markað: T ólf lyftistangir til að stuðla að hagvexti og 
efla traust —  „Vinnum saman í þágu hagvaxtar““, nefndi framkvæmdastjómin að löggjöf um lausn deilumála utan dómstóla, 
sem nær einnig til rafrænnar verslunar, væri ein af lyftistöngunum tó lf sem geta stuðlað að hagvexti og aukið traust á innri 
markaðnum.

4) Uppskipting innri markaðarins stendur í vegi fyrir viðleitni til að stuðla að samkeppnishæfni og hagvexti. Enn fi-emur er það 
hindrun í viðskiptum á innri markaðnum hversu mismunandi framboðið er á einföldum, skilvirkum, hraðvirkum og ódýmm 
leiðum til að leysa deilumál, sem koma upp vegna sölu á vörum á Netinu eða þjónustu sem er veitt í gegnum Netið, sem og 
hversu gæði slíkra leiða eru mismunandi og vitund fólks um þær, og það grefur undan trausti neytenda og seljenda til þess að

^ i ^ Stjiið. I;SI5 C 18!. 21.6.2012, bls 99.

/2 \  Afslaða E\TÓpuþingsins fiá 12. mars 2013 (hefur eim ckki verið birt i Sljómarlíóinduiium) og ák\'óróuj) ráósbis frá 22. april 2 0 i 3.


