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Minnisblað

Til MarðarÁrnasonar, formanns umhverfisnefndar Alþingis

Frá Tryggva Axelssyni, forstjóra Neytendastofu \y\xH

Efni: Markaðseftirlit á íslandi -  frumvarp til iaga um mannvirki

1. Frjálst flæði vöru er lykilþáttur í EES-samningi og innri markaðnum, Ekkert eftirlit er á 
landamærum en í þess stað verða rfkin að hafa virkt markaðseftirlit og taka af markaði vörur 
sem ekki eru í samræmi við lög, regiugerðir eða staðla. Neytendastofa annast markaðseftiríit 
með öllum vörum sem ekki eru sérstaklega á ábyrgð einstakra stjórnvalda t.d. Geislavarna 
ríkisins, tyfjastofnunar, o.fl, sérstjórnvalda. Auk þess ber hún ábyrgð á eftirliti með vörum sem 
sérstök lög, reglugerðir og tiískipanir kveða á um. Þar má nefna leikföng, byggingarvörur, raftæki 
sem seld eru til neytenda, eðalmálmum s.s. hreinleika gulls og silfur í skartgripum, 
orkumerkingum raftækja o.fl. Jafnframt undirbýr stofnunin gerð markaðseftirlitsáætlunar fyrir 
ísland og sendir til ESB í samræmi við nýjar og hertar reglur ESB um framkvæmd markaðseftirlits 
í Evrópu.

2. Markaðseftiriit felst í því að tekið er við ábendingum og tilkynningum um vörur frá neytendum 
og frá sameiginlegu tilkynningakerfi stjórnvalda á EES svæðinu {RAPEX-kerfinu). Auk þess 
skipuleggja stjórnvöld úrtaksskoðanir að eigin frumkvæði. Málum er fylgt eftir með skoðun á 
verslunarstað og einnig er kallað eftir gögnum frá innflytjanda sem honum er skylt að leggja 
fram tii sönnunar á að varan uppfylli gerðar kröfur. Reynist vara ekki uppfylla kröfur þá fer 
stofnunin fram á að varan sé fjariægð af markaði eða setur sölubann og krefst innköllunar á 
vörunni.

3. Mikil samlegð er f þvf að fela einni stofnun þ.e. Neytendastofu markaðseftirlit með vörum enda 
algengt að vörur á neytendamarkaði séu seldar í stórverslunum þar sem fjöibreytt framboð er 
þ.e. allt frá raftækjum, byggingarvörum og yfir í leikföng. Algeng aðferð er að nota einnig 
faggiltar skoðunarstofur sem fara f.h. stofnunarinnar á verslunarstað, skoða vöru og gera 
skýrslur til hennar. Á grundvelli þess er tekin ákvörðun um stjórnvaldsaðgerð ef með þarf.

4. Árið 2009 var gerð sú breyting á skipulagi mála að rafmagnsöryggisdeild var flutt til 
Brunamálastofnunar. Deildin annast einkum eftirlit með raforkuverum og rafverktökum. Ákveðið 
var samhliða að eftirlit með raftækjum á neytendamarkaði yrði eftir sem áður hjá Neytendastofu 
enda samlegðaráhrif mest með þeirri skipan mála. Alla tfð frá því að Rafmagnseftirlit ríkisins var 
lagt niður fyrir um 14 árum hefur nær eingöngu verið haft eftirlit með raftækjum á 
neytendamarkaði. Umhverfisráðuneytið ákvað einhliða með reglugerð að skipta sérstöku 
eftirlitsgjaldi sem innheimt er í toili af seidum rafföngum, þannig að 70-75% gjaídsins fari tii



Brunamálastofnunar en afgangur tíl Neytendastofu, þrátt fyrir að hún beri lagaiega alia ábyrgð á 
málafiokknum í reynd. Gjald þetta er árið 2010 alls um 50 mkr og fær Neytendastofa því aðeins 
um 14,5 mkr sem áður rann óskipt sem fyrr segir tii raffangaeftirlits í þágu neytenda (sjá fskj.) 
Telja verður eðlilegt að það fari óskipt til Neytendastofu.

5. Markaðseftirlit með byggingarvörum er þegar bundið í sérstakri reglugerð sem innleiðir 
tilskipun ESB um það efni og Neytendastofa fer með eftirlitið .

6. Verði eftirlit með raftækjum og byggingarvörum fært frá Neytendastofu mun það íeiða til meiri 
óhagkvæmni, minni sérhæfmgar, aukins kostnaðar og meirs útgjalda fyrir ríkissjóð. Einnig hlýst af 
því mun meira óhagræði fyrir verslanir og aðra eftiriitsskyIda aðila sem verða að veita svör og 
upplýsingar tií margra og mismunandi stjórnvalda. Aukin hætta er á að málsmeðferð verði 
mismunandi og öryggi neytenda vegna vöru á markaði skerðist og uppbygging á sérhæfðu 
markaðseftirliti í þeirra þágu nái ekki fram að ganga.

7. Skilvirkt, hagkvæmt og einsleitt markaðseftiriit með vörum á neytendamarkið hjá stofnun sem 
sérhæfir sig í réttindum og öryggi neytenda er best tryggt til framtíðar hjá Neytendastofu sem 
sérhæfir sig í þeim málaflokki. Verði það ekki gert verður að byggja upp slíka sérhæfingu innan 
margra ólíkra stjórnvalda sem er bæði dýrt og minna skilvirkt.

8. Á íslandi eru séraðstæður sem mótast af efnahagskreppu og að markaðurinn er lítill. Af þeirri 
ástæðu er einnig ekki unnt að byggja upp jafn flókið stofnanakerfi á vegum ríkisins og virðist vera 
gert í ýmsum nágrannaríkjum okkar. Þess má þó geta að verið er að færa saman á einn stað 
sífellt fleiri vöruflokka til sama stjórnvaldst.d á hinum Norðurlöndunum þar sem aðstæður bjóða 
upp á að svo verði gert Það er alfarið að lokum undir ákvörðun Alþingis hvort það dreifi 
markaðseftirliti með einstökum vöruflokkum til margra og ólíkra stjórnvalda eða þétti þá 
starfsemi eins og hægt er með því að fela fremur einum aðila slíkt eftirlit en mörgum 
mismunandi aðilum.

9. Nú þegar hafa verið gerðar breytingar á fjármögnun Neytendastofu með flutningi sértekna á 
sviði rafmagnsöryggismála til Brunamálstofnunar sem veídur verulegum vanda við fjármögnun 
hennar á árinu 2011. Verði ennfremur gerð sú breyttng sem nú íiggur fyrir í frumvarpi til laga um 
mannvirki þá mun sá vandi verða enn meiri og útilokað að samhliða verði færð önnur verkefni á 
sviði markaðseftirlits s.s. með leikföngum , persónuhlífum o.m.fl. til nýrrar Byggingarstofnunar. 
Þau verkefni njóta þá framvegis engrar samlegðar með eftirliti með öryggi raftækja eða 
byggingarvöru en verður að fjármagna sjáifstætt af almennum framlögum úr ríkissjóði.

10. Fjöldaframleidd raftæki sem seld eru á neytendamarkaði í samræmi víð reglur EES og lúta 
samræmdum reglum um framleiðslu og merkingar eiga ekkert skylt við eftirlit sem fram fer með 
lagnakerfi mannvirkja og uppbyggingu þeirra. Auk þess á neytendaeftirlit ekkert skylt við annað 
eftirlit á sviði rafmagnsöryggismála, s.s raforkuvera, flutningskerfis raforku o.s.frv.

11. Aðsktlnaður raffangaeftirlits í þágu neytenda frá framangreindu eftirliti Brunamálastofnunar 
er því eðlileg niðurstaða sem tekur mið af reglum EES um skipan markaðseftirlits með vörum. 
Staðreyndin er sú að skipan markaðseftirlits með vörum sem liggja fyrir í frumvarpi til laga um 
mannvirki skiptir sköpum fyrir starfsemi og uppbyggingu eftiriits í þágu neytenda hér á landi 
en litlu sem engu varðandi eftirlit með mannvirkjum.



Fyigiskjal

í  neðangreindri töflu eru tölur fram í nóvember 2010. Gert er ráð fyrir að tölur 
breytist lítið í desember þar sem innheimtan er annan hvern mánuð að meginstefnu 
tll. Gera má því ráð fyrír lágum tölum til viðbótar í desember.
Minni innflutningur leiðir einnig til lægra gjalds.

Markaðseftiríitsgjald

Brunamálastofnun 
Nevtendastofa

33.851.366
14.469.090

70%
30%


