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DÓ

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um jafna meðferð óháð kynþætti og 
þjóðernisuppruna -  436. mál.

Neytendastofa vísar til tölvubréfs skjalavarðar nefndarsviðs, skrifstofu Alþingis, dags. 28. 
apríl 2017, þar sem stofnuninni er gefinn kostur á að gefa umsögn um frumvarp til laga um 
jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna, 436. mál.

Neytendastofa þakkar tækifærið til að tjá sig um málið og vill vekja athygli á eftirfarandi 
atriðum í frumvarpinu.

Um 5. gr. frumvarpsins

í 5. gr. frumvarpsins er látið nægja að segja að Jafnréttisstofa annist framkvæmd lagamia og 
skuli 4. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla gilda eftir því sem við getur átt.

í 4. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla er kveðið á um verkefni og 
valdheimildir Jafnréttisstofu. Þar er meðal annars kveðið á um heimildir Jafnréttisstofu til 
þess að leggja dagsektir á fyrirtæki undir ákveðnum kringumstæðum.

Neytendastofa telur að betur fari á að hafa skýrara og nákvæmara ákvæði um valdheimildir 
Jafnréttisstofu vegna framkvæmdar laganna. Það er til samræmis við sjónarmið um skýrleika 
refsiheimilda og lögmætisreglu að skýrt sé kveðið á um heimildir stjómvalda til inngripa í 
starfsemi fyrirtækja.

Um 11. gr. frumvarpsins

1.
í 11. gr. frumvarpsins er lagt til að auglýsandi og sá sem hannar eða birtir auglýsingu skuli sjá 
til þess að auglýsingin sé einstaklingum af tilteknum kynþætti eða þjóðemisuppruna ekki til 
minnkunar eða lítilsvirðingar eða stríði á nokkurn hátt gegn jafnri meðferð óháð kynþætti og 
þjóðemisuppruna. Þá er gert ráð fyrir að óheimilt verði að birta slíka auglýsingu í fjölmiðlum 
eða á öðrum opinberum vettvangi. Akvæðið á fyrirmynd sína í núgildandi 29. gr. laga um 
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 en það ákvæði tekur til mismununar í 
auglýsingum að því er varðar jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.
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Neytendastofa bendir á að stofnunin hefur eftirlit með ákvæðum laga um eftirlit með 
viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Ákvæði III. kafla laganna fela í sér vemd 
fjárhagslegra hagsmuna neytenda og með þeim eru innleidd í íslenskan rétt ákvæði tilskipunar 
2005/29/EB um óréttmæta viðskiptahætti. Tilskipunin felur í sér allsherjarsamræmingu og er 
aðildarríkjum því óheimilt að setja vægari eða strangari reglur en þar er kveðið á um.

I 13. gr. laganna er hins vegar fjallað um hagsmuni neytenda aðra er fjárhagslega og er þar 
kveðið á um að óheimilt sé að hafast nokkuð það að sem brjóti í bága við góða viðskiptahætti 
í atvinnustarfsemi eins og þeir séu tíðkaðir eða eitthvað það sem óhæfilegt er gagnvart 
hagsmunum neytenda. í greinargerð með ákvæðinu segir að dæmi um atriði sem tilskipunin 
gildi ekki um megi nefna atriði sem tengjast t.d. smekk og velsæmi, en hverju aðildarríki um 
sig sé heimilt að setja reglur um viðskiptahætti sem varða þau atriði sem teljast ekki falla 
undir það að vera fjárhagslegir hagsmunir neytenda.

2 .
Með ofangreint í huga vill Neytendastofa koma tveimur athugasemdum á framfæri. Annars 
vegar skal bent á að í dönskum, sænskum og norskum lögum sem innleiða tilskipun 
2000/43/EB, sem er að hluta til fyrirmynd fyrirliggjandi frumvarps, er ekki að fínna reglu um 
bann við mismunun í markaðssetningu. Á hinum Norðurlöndunum hafa reglur af þessu tagi 
verið settar inn í norrænu markaðssetningarlögin, hliðstæð hinum íslensku lögum nr. 57/2005 
um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Hér má sem dæmi nefna ákvæði 2. mgr. 
2. gr. norsku Markedsforingsloven. Það eru þannig systurstofnanir Neytendastofu á hinum 
Norðurlöndunum, umboðsmenn neytenda, sem hafa eftirlit með smekk, velsæmi, 
kynjasjónarmiðum, banni við mismunun, ofl. í markaðssetningu.

Hins vegar bendir Neytendastofa á að valdsvið stofnana kann að skarast. Ákvæði 13. gr. laga 
nr. 57/2005 er vísiregla sem Neytendastofa hefur eftirlit með og unnt er að beita henni með 
vísan til annaiTa háttsemisreglna, svo sem siðareglna, reglugerða eða annarra laga, e f atvik 
varða viðskiptahætti og markaðssetningu. Þannig myndi Neytendastofa ekki þurfa að leita til 
kærunefndar jafnréttismála, sbr. tillögu í 6. gr. frumvarpsins um að stofnanir geti leitað til 
kærunefndar jafnréttismála vegna brota gegn lögunum, heldur gæti tekið ákvarðanir sjálf. 
Mögulega skörun þyrfti ef til vill að fjalla um í greinargerð, verði frumvarpið að lögum. 
Raunar kemur ákvæði 6. gr. frumvarpsins örlítið spánskt fyrir sjónir m.t.t. lögmætisreglu, þ.e. 
óljóst er hvenær opinberar stofnanir aðrar en Jafnréttisstofa ættu að leita til kærunefndar 
jafnréttismála á grundvelli 6. gr. frumvarpsins e f þeim er ekki falið með lögum að sinna 
verkefnum tengdum ákvæðum eða markmiðum frumvarpsins.

Aukinheldur bendir Neytendastofa á að ákvæði 11. gr. fyrirliggjandi frumvarps kann að vera 
of þröngt afmarkað þar sem bannið er afmarkað við hugtakið auglýsingu. Bent skal á 
gagnstætt þessu að lög nr. 57/2005, sem Neytendastofa hefur eftirlit með, taka til allra 
tegunda viðskiptahátta og markaðssetningar, þar með talið auglýsinga, sbr. 1. og 2. mgr. 
laganna. Fyrirtæki fnma sífellt upp nýjar aðferðir til þess að fanga athygli neytenda. Ef 
ætlunin er að tryggja að bann við því að markaðssetning sé tilteknum kynþætti eða 
þjóðernisuppruna ekki til minnkunar eða lítilsvirðingar eða stríði á nokkum hátt gegn jafnri 
meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna, þá er æskilegra að slíkt bann taki til allra 
hugsanlegra tegunda viðskiptahátta og markaðssetningar fremur en að það nái einungis til 
auglýsinga. Telur Neytendastofa raunar að þetta styðji þá niðurstöðu að efnisákvæði af þessu 
tagi eigi fremur heima í lögum nr. 57/2005 en í sérlögum.
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Neytendastofa vekur athygli á að stofnunin hefur töluverða reynslu af eftirliti með 
auglýsingum og markaðssetningu fyrirtækja enda hefur stofnunin til ijölda ára sinnt 
viðamiklu eftirliti með íslenskum viðskiptaháttum. I samræmi við framangreint telur 
Neytendastofa að betur fari á að ákvæði sem lúta að öðrum hagsmunum neytenda en 
Qárhagslegum verði tekin inn í lög nr. 57/2005 og Neytendastofu falið að hafa eftirlit með 
þeim líkt og tíðkast á hinum Norðurlöndunum.

Um hugsanlega skörun við ákvæði 15. gr. laga nr. 76/2011. um biónustuviðskipti á innri 
markaði Evrópska efnahagssvæðisins.

í lögum nr. 76/2011, um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins, sem 
innleiða í íslenskan rétt þjónustutilskipun Evrópusambandsins 2006/123/EB er kveðið á um 
bann við mismunun viðtakenda þjónustu á grundvelli þjóðemis eða búsetu og 
þjónustuveitanda er óheimilt að setja í þjónustuskilmála sína skilyrði er mismuna 
viðtakendum þjónustu á þeim grundvelli. í undantekningartilvikum er heimilt að setja 
mismunandi skilyrði fyrir aðgengi að þjónustu ef mismunurinn er rökstuddur með hlutlægum 
viðmiðum. Samkvæmt 2. mgr. 16. gr. laganna annast Neytendastofa aðstoð við viðtakendur 
þjónustu samkvæmt 16. gr. laganna. Neytendastofa telur að þarna geti hugsanlega verið um 
skörun að ræða við bannákvæði frumvarpsins um mismunun vegna þjóðemisuppruna.

Neytendastofa bendir á að í frumvarpinu er ekki fjallað um hugsanlega skörun við ákvæði 
þjónustutilskipunarinnar, hvort eða hvemig slík skörun myndi hafa áhrif á réttindi 
einstaklinga eða eftirfylgni stjómvalda með ákvæðunum. Bent er á að þetta gæti verið 
athugunarefni fyrir ráðuneytið vegna umljöllunar um frumvarpið í þingnefnd.

ArzAi&l,
Daði Ólafsson 

Sérfræðingur

Qrðingarfyllst 
f.h. Neytendastofu

Tryggvi Axelsson 
Forstjóri
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