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DÓ

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um jafna meðferð óháð kynþætti og 
þjóðernisuppruna -  393. mál.

Vísað er til tölvubréfs skjalavarðar nefndasviðs skrifstofu Alþingis, dags. 27. mars 2018, þar 
sem Neytendastofu er gefinn kostur á að gefa umsögn um frumvarp til laga um jafna meðferð 
óháð kynþætti og þjóðemisuppruna, 393. mál.

Neytendastofa þakkar tækifærið til að tjá sig um málið og vill vekja athygli á athugasemdum 
er að neðan greinir. Jafnframt bendir Neytendastofa á að athugasemdir em þær sömu og þegar 
málið var fyrst flutt á 146. löggjafarþingi - 436. mál.

Um 5. gr. frumvarpsins

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

I 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 stjóm valda til inngripa í 
starfsemi fýrirtækja.

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 a f tilteknum kynþætti eða þjóðemisuppruna ekki til 
minnkunar eða lítilsvirðingar eða stríði á nokkum 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. Ákvæðið 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 vekur athygli á að stofnunin hefur töluverða reynslu af eftirliti með 
auglýsingum og markaðssetningu fyrirtækja enda hefur stofnunin til fjölda ára sinnt 
viðamiklu eftirliti með íslenskum viðskiptaháttum. í 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 hugsanleaa skörun við ákvæði 15. gr. laga nr. 76/2011, um þiónustuviðskipti 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 e f mismunurinn er rökstuddur með hlutlægum 
viðmiðum. Samkvæmt 2. mgr. 16. gr. laganna annast Neytendastofa aðstoð við viðtakendur 
þjónustu samkvæmt 16. gr. laganna. Ncytcndastoía 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 tjallað um hugsanlega skörun við ákvæði 
þjónustutilskipunarinnar, hvort eða hvemig slík skörun myndi hafa áhrif á réttindi 
einstaklinga eða eftirfylgni stjórnvalda með ákvæðunum. Bent er á að þetta gæti verið 
athugunarefni fyrir ráðuneytið vegna umfjöllunar um frumvarpið í þingnefnd.

Virðingarfyllst 
f.h. Neytendastofu

/Þ ó m n n  Anna Árnadóttir 
Sviðsstjóri

Sérfræðingur
Daði Olafsson
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