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Efni: Frumvarp um breytingu á lögum um Neytendastofu - 94. mál - viðbótarumsögn

Neytendastofa vill hér með leggja fram viðbótarumsögn vegna umfjöllunar sem 
Mannvirkjastofnun sendi allsherjar-og menntamálanefnd í tilefni af frumvarpi til laga um 
breytingu á lögum um Neytendastofu og talsmann neytenda, nr. 62/2005, með síðari 
breytingum, sbr. 94. mál.

I. Um markaðseftirlit -  öryggi vöru
I nefndri umsögn Mannvirkjastofnunar er því m.a. haldið fram að unnt sé að hagræða og
einfalda markaðseftirlit með því að fela Mannvirkjastofnun eftirlit með vörum sem seldar eru
í verslunum hér á landi, þ.e. raftæki sem neytendur kaupa til heimilisnota.

Neytendastofa hefur ítrekað bent á að í þessu felist engin hagræðing. Þvert á móti er í því 
mikið hagræði að Neytendastofa sem fer með markaðseftirlit með fjölda vörutegunda, auk 
raftækja, fari ein og alfarið með markaðseftirlit sem þetta.

Hér á landi er Neytendastofa það stjómvald sem hefur sérhæfíngu og þekkingu til þess að 
vinna faglega að málum er varða öryggi vöru, þ.m.t. raftækja. Á hverju ári tekur stofnunin 
ijölda ákvarðana um timabundið sölubann, varanlegt sölubann og afturköllun á vöru, í kjölfar 
markaðseftirlits, í því skyni að vemda neytendur og til þess að koma í veg fyrir að vörur sem 
ekki uppfylla lög og reglur settar samkvæmt þeim séu á markaðnum til boða fyrir neytendur, 
slíkar ákvarðanir þekkjast vart hjá Mannvirkjastofnun.

I öðmm ríkjum, innan EES svæðisins, er eftirlit með öryggi vöm allstaðar falið s.n. 
Neytendastofum eða sérstökum vömeftirlitsstofnunum (e. trade inspections) sem hafa 
sambærilegar starfsheimildir og Neytendastofa. Á Evrópska efnahagssvæðinu (EES) þekkist 
það ekki að eftirlit með raftækjum á markaði eða sambærilegu markaðseftirliti sem byggir á 
reglum um frjálst vöruflæði sé framfylgt af stofnunum sem hafa eftirlit með mannvirkjum.

Á undanfömum árum hefur mikil endurskipulagning og hagræðing átt sér stað með það að 
leiðarljósi að fella saman á eina hendi þau eftirlitsverkefni sem Neytendastofa hefur með 
höndum. Meginástæða er smæð íslenska markaðarins og smæð íslenskrar stjómsýslu þar sem 
hagakvæmast er að ein stofnun sinni málum sem i öðrum ríkjum eru oft falin mörgum
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stofnunum. Þetta tvennt ásamt öðru kallar á það, til þess að markaðseftirlit verði eins skilvirkt 
og kostur er og ekki síður til að tryggja samræmi í ákvarðanatöku, að þá séu að verkefni á 
sviði markaðseftirlits hjá einni stofnun að svo miklu leyti sem það er hægt, þ.e. 
Neytendastofu. Fjöldi þeirra mála sem fengið hafa farsæla úrlausn hjá Neytendastofu fyrir 
neytendur og aðila á markaði á undanförnum árum tala sínu máli. Upplýsingar um þau mál 
má finna bæði í ársskýrslum stofnunarinnar sem og á heimasíðu hennar.

Þetta hefur ekki aðeins skapað mikla samlegð og aukna skilvirkni fyrir neytendur heldur 
einnig fyrir aðila í verslunar- og þjónustuviðskiptum. Neytendastofa er hefur nú víðtækt 
málefnasvið og ferð með framkvæmd allra helstu laga um eftirlit með verslun og viðskiptum 
hér á landi, s.s. eftirlit með viðskiptaháttum, öryggi vöru og með mælitækjum sem notuð eru 
til viðskipta og Alþingi með lögum ákveður að skuli löggilt.

Við úrlausn vöruöryggismála, þ.m.t. raftækja, reynir á sérhæfða þekkingu starfsmanna 
Neytendastofu við rannsókn og yfírferð EB-samræmisyfirlýsinga og samskipti við 
innflytjendur og dreifingaraðila, þ.e. verslanir hér á landi. Miklir hagsmunir geta verið í húfi 
hverju sinni og verður slík málsmeðferð því ávallt að vera á faglegum og traustum grunni 
eins og Neytendastofa leggur mikla áherslu á.

Markaðseftirlit, þ.e. skoðun vöru sem er markaðssett hér á landi, fer fram í verslunum eða hjá 
innflytjendum, en einnig stundum í tolli. Öll samskipti Neytendastofu eru því við 
innflytjendur og dreifíngaraðila, svo og neytendur þegar við á. Augljóst er að ef 
markaðseftirliti er dreift á milli stjómvalda þá leiðir það til aukins áreitis vegna viðskipta með 
vömr auk þess sem hætta eykst á ósamræmi við ákvarðanatöku gagnvart aðilum í 
viðskiptalífinu en ríkar kröfur eru gerðar til þess innan stjórnsýslunnar að sambærileg mál fái 
sambærilega úrlausn. E f markaðseftirliti er dreift milli ólíkra stjómvalda minnkar réttaröryggi 
borganna og hætt er við því að sambærileg mál fái mismunandi úrlausn innan stjómsýslunnar. 
Það er ótæk niðurstaða að mati Neytendastofa fyrir alla aðila, þ.e. jafnt neytendur sem og 
innflytjendur og dreifingaraðila. Neytendastofa telur því brýnt að Alþingi tryggi það með 
lagasetningu að skipulag sé eins hagfellt aðilum markaðarins eins og unnt er hverju sinni. Það 
markmið næst með því að styrkja markaðseftirlit Neytendastofu.

Sérhæfing er varðar reglur um töku ákvarðana eins og tímabundið sölubann, varanlegt 
sölubann eða afturköllun vöru, sem og almenn sérþekking á gildandi reglum er varða 
CE-merkingar og úrlausn slíkra mála er hjá Neytendastofu. Höfuðviðfangsefni 
Mannvirkjastofnunar er aftur á móti að hafa eftirlit með gerð mannvirkja og tryggja 
fúllnægjandi eftirlit sé haft á byggingarstað, s.s. af hálfu byggingarfulltrúa. Verkefni hennar 
eru því almennt ekki til þess fallin að hafa markaðseftirlit með öryggi vöru, líkt og verkefni 
Neytendastofu, heldur felast þau í því að hafa umsjón með að ákvæðum byggingarreglugerðar 
sé framfylgt.

Staðreyndin er sú að almennt þarf lítið sem ekkert markaðseftirlit með vörum sem verða hluti 
af mannvirki, s.s. rafmagnsvírum sem dregnir eru í lagnakerfi bygginga enda em það 
fagmenn, þ.e. löggiltir rafverktakar, sem velja það og bera ábyrgð á því að slíkar vömr 
uppfylli ákvæði byggingarreglugerðar. Fagmenn sem og byggingarstjórar bera svo ábyrgð á 
því að mannvirkið sé hæft til úttektar af hálfu byggingareftirlitsins á hverjum stað. Þetta telst 
ekki vera markaðseftirlit heldur er það hluti a f faglegri vinnu aðila sem taka að sér ábyrgð á 
byggingu mannvirkja.
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Það eru engin samlegðaráhrif með eftirliti með virkjunum landsins eða mannvirkjum og 
markaðsgæslu á hitateppum, vatnsvélum, ljósaseríum, brauðristum, hárblásurum, 
sléttujárnum, sjónvörpum, lömpum eða almennt öllum raftækjum sem eru framleidd og seld 
til neytenda í samræmi við framleiðslureglur EES svæðisins sem byggja á ný-aðferðinni.

Neytendastofa er aðili að samstarfi eftirlitsstjómvalda á EES svæðinu með öryggi raftækja og 
á þeim vettvangi er unnið að margvíslegum átaksverkefnum, þ.á.m. um öryggi raftækja sem 
höfða sérstaklega til barna, t.d. lampar, ljós og alls kyns tæki. Allt eru þetta vörur sem ætlaðar 
eru neytendum og áhersla oft lögð á viðkvæma hópa neytenda, s.s. börn eða eldra fólk. 
Starfsmenn stofnunarinnar taka einnig m.a. þátt í EES samstarfi þar sem verið er að þróa 
aðferðarfræði við áhættumatsgreiningar vegna markaðseftirlits með vörum, einnig raftækja.

Þá fer Neytendastofa einnig með umfangsmikið markaðseftirlit með lögum er varða 
visthönnun vöru sem notar orku og einnig lögum sem varða merkingar og upplýsingaskyldu 
á raftækjum til að upplýsa neytendur um orkunotkun raftækja þegar þau eru seld og 
markaðssett. Allt eftirlit á þessu sviði er hjá raftækjaverslunum og hefur mikla og góða 
samlegð með markaðseftirliti Neytendastofu með raftækjum. Öll fagleg þekking á þessum 
málaflokki er hjá Neytendastofu og starfsmenn Neytendastofa vinna að verkefnum á vegum 
norrænu ráðherranefndarinnar á þessu sviði, annast verkefnastjóm og fræðslu til annarra ríkja 
sem standa ekki eins framarlega á þessu sviði.

II. Sérlög um öryggi raftækja - breyting á lögum nr. 146/1996.
Mikill vandi liggur í þeim lagagrundvelli sem starfað er eftir. Brýnt er að endurskoða nú 
þegar lög nr. 146/1996, um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga og þau færð til 
nútímalegs horfs. Lögin voru sett til að leysa af hólmi eldri lög um Rafmagnseftirlit ríkisins 
frá árinu 1979. Við þá endurskoðun og síðari breytingar á lögunum hefur þess ekki verið gætt 
að setja sérlög um öryggi raftækja sem nota lága spennu og seld eru til neytenda, sbr. ákvæði 
samnefndrar tilskipunar ESB, nr. 2006/95/EB. Neytendastofa hefur gert frumdrög að slíku 
frumvarpi.

I lögum 146/1996 er nú blandað saman ákvæðum sem varðar störf rafvirkja og löggildingu 
þeirra, starfsemi raforkuvirkjana og eftirlit með þeim, ákvæðum um neysluveitur þ.e. 
dreifingu rafmagns inn á heimili og svo hins vegar ákvæðum um raftæki sem eru 
fjöldaframleidd og seld til neytenda í verslunum á EES-svæðinu en þau falla undir ákvæði 
tilskipunar 2006/95/EB. Við gildistöku á EES samningi árið 1995 varð hins vegar 
grundvallarbreyting á eftirliti með raftækjum sem enn hefur ekki skilað sér inn í íslenska 
löggjöf um eftirlit með rafföngum. Þessu verður því að breyta.

Núverandi lög skapa auk þess mikinn rugling í framkvæmd reglna er varða öryggi raftækja. 
Fordæmi eru fyrir því hjá Evrópudómstólnum að það er talin skylda aðildarríkja að innleiða 
tilskipanir með lögum en lágspennutilskipunin þ.e. tilskipun 2006/95/EB er innleidd að 
nokkru með reglugerð nr. 678/2009, um raforkuvirki, þ.e. í einni grein þeirra íslensku 
reglugerðar sem er 7. greinin. í framkvæmd er erfitt að vísa til reglugerðar sem að mestu leyti 
fjallar um eftirlit með virkjunum landsins þegar Neytendastofa er að framfylgja reglum er 
varða öryggi raftækja eins og margoft hefur reynt á undafarin ár. Þessi háttur við innleiðingu á 
svo mikilvægri tilskipun telst tæplega fullnægja grunnsjónarmiðum Evrópuréttarins að mati 
Neytendastofu.
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Engin tilskipun gildir hins vegar um eftirlit með virkjunum, neysluveitum eða löggildingu 
rafvirkja. Skipan eftirlits á því sviði er því alfarið á valdi Alþingis sem hefur falið 
Mannvirkjastofnun sem Neytendastofa gerir engar athugasemdir við.

III. Sérhæfing Neytendastofu
I umsögn Mannvirkjastofnunar er bent á að æskilegt sé að hafa aðgang að sérfræðiþekkingu 
t.d. rafvirkja þegar verið er að leysa úr málum og taka ákvörðun hvort setja eigi sölubann á 
raftæki sem ekki uppfyllir öll skilyrði til þess að það megi selja til neytenda. Þetta er 
misskilningur.

Hér skal bent á að í samræmi við stefnu íslenskra stjórnvalda þá ber Neytendastofu að nota 
faggiltar skoðunarstofur eftir því sem unnt er við framkvæmd markaðseftirlits. Þannig hefur 
stofnunin greiðan aðgang að sérfræðiþekkingu þegar þess þarf með en þarf ekki að hafa 
rafvirkja í fullu starfi til að líta á mál þegar og ef slík tækniatriði kunna að koma upp. I gildi 
er samningur við BSI á íslandi og getur stofnunin leitað til þess aðila eftir þörfum og er því 
ekkert hagræði af því í sjálfú sér að hafa rafvirkja að störfum við þetta eftirlit. Auk þess má 
geta þess að eftir að frjálst flæði vöru kom til sögunnar árið 1995 og heimilt varð að flytja öll 
raftæki til Islands án undangenginnar tæknilegrar skoðunar af hálfu Rafmagnseftirlits ríkisins 
þá er ekki lengur þörf til að rafvirki taki tækin í sundur til skoðunar og gefi leyfi til 
innflutnings.

Raftæki eru framleidd á ábyrgð framleiðanda í samræmi við kröfur laga og staðla sem þau 
vísa til. Framleiðandi útbýr öll tæknileg skjöl því til staðfestingar sem Neytendastofa hefur 
ávallt aðgang að, svo og prófunarskýrslur ef það á við og hann festir CE merkið á vöruna 
þessu til staðfestingar.

IV. Tollagjöld
Mikilvægast er að viðauka I við reglugerð nr. 678/2009 um raforkuvirki verði breytt þegar í 
stað.

Allt frá árinu 1996 hefur Neytendastofa (áður Löggildingarstofa) lagt alla áherslu á að 
ráðstafa umræddu gjaldi til skoðunar og eftirlits á raftækjum sem ekki eru varanlega tengd 
mannvirkjum. þ.e. raftækjum sem neytendur nota.

Frá árinu 2009 hefur hins vegar Mannvirkjastofnun fengið bróðurhluta allra tekna sem 
innheimtar eru í tolli samkvæmt einhliða ákvörðun umhverfisráðuneytisins er það staðfesti og 
gaf út reglugerð nr. 678/2009 og ákvað að raffangagjald sem innheimt er í tolli skyldi að öllu 
verulegu leyti renna til Mannvirkjastofnunar en ekki til Neytendastofu.

Fram til þess tíma var gjaldinu nær eingöngu ráðstafað til markaðseftirlits með raftækjum 
sem seld eru og markaðssett til neytenda. Neytendastofa hefur ítrekað óskað eftir 
upplýsingum um hvaða skoðanir Mannvirkjastofnun er að framkvæma og fá afrit af 
skoðunamiðurstöðum sem geta sýnt meðferð þessara íjármuna frá árinu 2009 en slíkum 
beiðnum hefur ekki verið svarað.
Neytendastofa hefur eftirlit með vörum sem eru fyrir neytendur.
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í umsögn Mannvirkjastofnunar er því ranglega haldið fram að eldavélar séu rafitæki sem séu 
varanlega tengd við mannvirki og falli því undir eftirlit Mannvirkjastofnunar. Eldavél er 
samkvæmt viðskiptavenju hér á landi fastur fylgihlutur fasteigna en ekki raftæki sem telst 
vera varanlega tengt mannvirki. Tengikló er svo staðalbúnaður eldavéla og þeim stungið í 
samband í íbúðum. Hið sama gildir um ljóskúpul á baðherbergi eða í þvottahúsi. Þetta eru þó 
raftæki sem falla undir eftirlitssvið Neytendastofu og reglur lágspennutilskipunar ESB og 
hefur ekkert með öryggi mannvirkja að gera í sjálfu sér.

Mörg dæmi eru um ranga skiptingu á tollflokkum og þar má t.d. benda á að raffangagjald af 
litasjónvörpum rennur til Mannvirkjastofnunar en gjöld af svarthvítum sjónvarpstækjum til 
Neytendastofu. Markmiðið hér virðist vera að færa sem mestar tekjur til 
Mannvirkjastofnunar en ekki til Neytendastofu.

I innanríkisráðuneytinu liggja fyrir drög að minnisblaði og tillögur um hvemig að þessi 
tekjuskipting eigi að vera miðað við verk -og  valdsvið Neytendastofu.

Hér verður að hafa í huga að það verður vart talist vera lögmætt að tekjur sem lagðar eru á 
vegna eftirlits með tiltekinni vöru renni til annarrar stofnunar en þeirra sem ber ábyrgð á að 
markaðseftirliti með hlutaðeigandi vörutegund eða raftæki.

A f öllu framansögðu er ljóst að breyta verður hið fyrsta viðauka I við reglugerðina þannig að 
tekjur vegna eftirlits Neytendastofu renni ekki framar til Mannvirkjastofnunar líkt og 
núverandi reglugerð mælir fyrir um.

I umsögn Mannvirkjastofnunar er nefnt að löggjöf sem sú stofnun framfylgir hafi náin tengsl 
við neytendavemd og tengist þannig neytendamálum.

Neytendastofa vill af því tilefni benda á að neytendavemd er grunnþáttur í nær allri löggjöf 
sem Alþingi samþykkir þar sem að margvíslegar reglur eru settar til vemdar almennum 
borgurum á ýmsum sviðum íslensks athafnalífs. Hér má nefna t.d. nýja efnalöggjöf, löggjöf 
um starfsemi 1] ármálafyrirtækj a, um rannsókn samgönguslysa, lög um réttindagæslu fyrir 
fatlað fólk, skipulagslög o.m.fl. Þrátt fyrir að óbeint markmið ýmissa laga er að stuðla að 
hag og heill neytenda þá er vandséð að slík óljós tenging milli mannvirkjagerðar og raftækja 
sem neytendur nota í mannvirkjum sem vikið er að í umsögn Mannvirkjastofnunar geti á 
nokkum hátt talist vera fullnægjandi tenging við málefnasvið þeirrar stofnunar.

V. Samantekt.
Öll rök eru því til þess að eftirliti með öryggi vöru verði ekki dreift frekar og markaðseftirlit 
Neytendastofu með raftækjum verði styrkt.

Breyta verður þegar í stað viðauka I við reglugerð nr. 678/2009, um raforkuvirki þannig að 
skipting gjalda sem eru innheimt í tolli fari til þess stjómvalds sem fer með eftirlitið á 
viðkomandi raftæki.

Setja þarf ný lög um öryggi raftækja og innleiða tilskipun 2006/95/EB með fullnægjandi 
hætti ákvæði hennar. Með því væri þá markaðseftirlit með raftækjum þá skýrlega aðgreint
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frá eftirliti með raforkuvirkjunum landsins, löggildingu á starfsréttindum rafvirkja eða öðru 
almennu eftirliti með mannvirkjum og byggingarstjórum landsins, enda er það eftirlit með 
öllu óskylt markaðseftirliti með vörum. Markaðseftirlit með raftækjum væri þá alfarið hjá 
Neytendastofu eins og tíðkast á öllu EES svæðinu.

011 sérfræðiþekking á markaðseftirlit með vöru þ.m.t. raftækja er hjá Neytendastofu, 
starfsmenn vinna að vettvangseftirlit og fengin er tæknileg sérfræðiráðgjöf frá faggiltum 
skoðunarstofum þegar það á við.

Neytendastofa vonar að með þessari umsögn hafi hún varpað nokkru ljósi á eðli 
markaðseftirlits með vöru og einkum raftækjum sem íslenskum stjómvöldum ber að 
starfrækja vegna ákvæða í EES samningi og tilskipunum sem ber að innleiða hér á landi.

Virðingarfyllst

Tryggvi Axelsson 
Forstjóri

Helga Sigmundsdóttir, 
lögfræðingur
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