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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um Neytendastofu o.fl. (réttarúrræði 
neytendaverndarsamtaka), 607. mál.

Neytendasamtökin eru hlynnt þeim breytingum sem frumvarpið felur í sér og telja þær til þess 
fallnar að styrkja stöðu neytendasamtaka í baráttumálum er varða heildarhagsmuni neytenda.

Um 1. gr.

Neytendasamtökin telja mjög jákvætt að stefnt sé að því að tryggja aðild samtaka sem starfa í 
þágu heildarhagsmuna neytenda að kvörtunarmálum og tryggja þeim jafnframt möguleikann á 
að skjóta stjórnvaldsákvörðunum Neytendastofu til áfrýjunarnefndar neytendamála ef svo ber 
undir. Að mati samtakanna getur það reynst mikilvægt í málum er varða heildarhagsmuni 
neytanda að samtök sem starfa í þeirra þágu geti komið kvörtun fyrir hönd allra áleiðis til 
eftirlitsaðila, notið þar réttarstöðu aðila máls og í kjölfarið gert kleift að skjóta máli áfram.

Um 2. og 3. gr.

Samtök sem starfa í þágu heildarhagsmuna neytenda berst oft gífurlegur fjöldi kvartana og 
fyrirspurna frá neytendum er varða þeirra sérsvið. Oft á tíðum eru þau einnig fyrsta stopp, þ.e. 
neytendur eiga það til að bera kvartanir fyrst undir hagsmunasamtök til að kynna sér réttarstöðu 
áður en lengra er haldið. Samtök sem þessi hafa því í mörgum tilfellum mjög góða yfirsýn yfir 
umfang og alvarleika mála er varða ákveðnar athafnir eða viðskiptahætti fyrirtækja. Í einstaka 
málum stórum að umfangi eða málum er varða alvarleg brot á neytendum getur það verið mat 
samtaka sem starfa í þeirra þágu að það sé hagsmunum neytenda best borgið að reyna að stöðva 
eða leggja bann við tilteknum starfsháttum. Í því sambandi er vert að nefna nýlegt dæmi um 
mál af þeim toga þar sem Neytendasamtökin fóru fram á lögbann á innheimtu ólögmætra 
smálána. Í því máli byggði ákvörðun sýslumanns um höfnun á beiðninni m.a. á þeim grundvelli 
að hagsmunir neytenda væru fjárhagslegir og því nægilega tryggðir með skaðabótum. 
Neytendasamtökin fagna þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu og eru til þess 
fallnar að rýmka rétt hagsmunasamtaka neytenda í þessu sambandi.

Neytendasamtökin eru því með vísan í framangreint mjög hlynnt því að frumvarpið nái fram 
að ganga og lýsa yfir vilja til að koma skoðunum sínum betur á framfæri á síðari stigum máls 
sé þess óskað.
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