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ÞAÁ

Efni: Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun, nr. 95/2018 - 727. mál

Neytendastofa þakkar fyrir boð atvinnuveganefndar á fund um frumvarp til laga um breytingu 
á lögum um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun, nr. 95/2018 -  727. mál.

Við umræður hjá þátttakendum fundarins hefur verið lög áhersla á að mál þetta snýst um að 
ferðaskrifstofum sé veittur ffestur frá 14 lögbundnum fresti til endurgreiðslu á pakkaferð við 
þær aðstæður sem nú eru vegna COVID-19. Á fundinum kom jafnframt fram að það er mat 
Ferðamálastofu að verulegur hluti skuldbindinga ferðaskrifstofa sé tryggður en vegna 
lausafjárstöðu verði að veita greiðslufrest með svipuðum hætti og mörg önnur EES ríki eru að 
gera til að bregðast við þeim fordæmalausa og mikla vanda sem COVID-19 hefur leitt a f sér. 
Neytendastofa telur nauðsynlegt að neytendum séu tryggðar fullar endurgreiðslur í samræmi 
við þau lög sem voru í gildi er kaup áttu sér stað. Auk þess telur stofnunin mikilvægt í ljósi 
þeirra upplýsinga sem nefndin hefur eða mun fá um stöðu tryggingafjár og skuldbindinga sem 
þessi lagasetning tekur til að frumvarp þetta skerði ekki ijárhagsleg réttindi neytenda heldur 
fresti aðeins rétti þeirra til endurgreiðslu. í því sambandi telur Neytendastofa að ef til vill væri 
skýrara með hliðsjón af umræðum á fundinum og upplýsingum sem hafa komið fram að 1. 
mgr. orðist svo:

„Þrátt fy r ir  ákvœði 5. mgr. 15. gr. og 2. mgr. 16. gr. er skipuleggjanda eða smásala heimilt 
að fresta endurgreiðslu til ferðam anns vegna greiðslna sem hann hefur innt a f  hendi fy rir  
pakkaferð sem er aflýst eða afpöntuð vegna óvenjulegra og óviðráðanlegra aðstœðna með 
inneignarnótu. Ferðamanni er heimilt að innleysa inneignarnótuna 12 mánuðum eftir að 
tímabili skv. 3. mgr. lýkur enda ha.fi hún þá  ekki verið nýtt. “
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