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Á fundi hjá nefndinni 7. nóv. spurði fyrrv. umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir hvort upplýsingar 
sem getiö er um í viðbótarumsögn Neytendastofu hafi komiö áöur fram. Á fundinum nefndi ég að það 
hefði ítrekað komið fram m.a. í ársskýrslu stofnunarinnar (sem og i erindum stofnunarinnar til 
ráðuneyta).

Hér í viðhengi er að finna bls. 17-19 úr ársskýrslu Neytendastofu áriö 2010 þar sem ágætlega er gerö 
grein fyrir því hversu brýnt er að lög nr. 146/1996 verði endurskoöuö og aö tekjur vegna eftirlits 
Neytendastofu veröi leiöréttar. Skýrsluna í heild sinni má finna á heimasíðu stofnunarinnar.

Tel mikilvægt aö nefndarritari komi þessum upplýsingum áleiðis til allra nefndarmanna, sbr. og 
nefndarálit samþykkt í dag.

Síðast en ekki sist að unnið veröi aö því aö viðeigandi lagfæringar veröi gerðar á lögum og 
reglugerðum sem gilda um þetta efni og um leið stuðlaö að því aö markaöseftirlit með neytendvörum, 
þ.m.t. raftækjum, sé skilvirkt og hagkvæmt og falli að öllu leyti undir Neytendastofu sem hefur 
sérhæfingu í markaðseftirliti meö vörum sem seldar eru og markaðssettar til neytenda.

Bestu kveöjur/ Best regards 
Tryggvi Axelsson forstj./director 
Neytendastofu /Consumer Agency 
Borgartúni 21 -105 Reykjavík 
s./tel: + (354)-510 11 00 
fax: +(354)-510 11 01
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vara. í framhaldi af þessari niðurstöðu 
hefur Neytendastofa haldið fundi með 
innflytjanda og seljanda hjálmanna 
sem hefur gert þýskum framleiðanda 
þeirra viðvart. Aðrar hjálmategundir 
sem voru prófaðar, þ.e. skíðahjálmar 
og reiðhjólahjálmar stóðust prófun 
gagnvart öryggisstaðli. Hins vegar

kom í ljós að merkingum var í öllum 
tilvikum verulega ábótavant. Auk þess 
voru villandi upplýsingar um nafn 
framleiðanda og algengt var að 
leiðbeiningar sem skylt er að veita á 
íslensku fylgdu ekki vörunni. 
Neytendastofa sendi viðkomandi 
innflytjendum bréf og lagði á 
sölubann þar sem það átti við. í raun 
er úrvinnslu þessa verkefnis ekki lokið

og mun áfram verða unnið að 
ákveðnum þáttum í þessu máli á árinu 
2011.
Athyglisverð er sú niðurstaða þessa 
verkefnis að ekkert samhengi virðist 
vera milli verðs á hjálmum og öryggis 
þeirra. Þannig voru ýmis dæmi um 
það að ódýrir hjálmar voru sterkari og 
stæðust betur kröfur gagnvart 
gildandi stöðlum en ýmsar aðrar 
tegundir sem reyndust vera dýrari í 
innkaupum fyrir neytendur. í 
tengslum við nánari rannsókn 
Neytendastofu á innlendri ábendingu 
kom í ljós að hjálmur var merktur 
með röngum og auk þess villandi 
merkingum. Rangar yfirlýsingar voru 
um að hjálmarnir hefíiu hlotið vottun 
af hálfu aðila sem enga heimild eða 
getu hefur til að veita slíka vottun. 
Sett var sölubann á vöruna.

Rafföng og raftæki
Neytendastofa framkvæmir markaðs- 
eftirlit með rafföngum sem ekki eru 
varanlega tengd mannvirkjum 
samkvæmt ákvæðum laga nr. 
146/1996, um öryggi raforkuvirkja, 
neysluveitna og raffanga, sbr. og 
ákvæði í reglugerð nr. 678/2009, um 
raforkuvirki. Gildandi reglur á íslandi 
um rafföng og raftæki sem framleidd 
eru og markaðssett fyrir neytendur 
byggja á tilskipun nr. 2006/95/EB, um 
samhæfingu laga aðildarríkjanna um 
rafföng sem notuð eru innan 
ákveðinna spennumarka. í 7.1-7.9.gr. 
reglugerðar nr. 678/2009, svo og 
viðauka I og viðauka II er að finna 
ákvæði um raftæki og rafföng sem 
Neytendastofa hefur eftirlit með. ö ll 
önnur ákvæði reglugerðarinnar varða 
reglur um háspennuvirki, raforkuver 
og raflagnakerfi íbúðar -  og
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atvinnuhúsnæðis en lágspennu- 
tilskipun ESB gildir ekki um þessi 
atriði heldur aðeins lágspennt raftæki
sem einkum eru framleidd og
markaðssett til neytenda. Á rýnifundi 
sem fram fór í Brussel í desember 
2010 vegna aðildarviðræðna íslands 
við ESB var lögð áhersla á mikilvægi 
þess að reglum um lágspennt
rafmagnstæki, þ.e. tæki sem einkum 
eru framleidd fyrir þarfir neytenda og 
falla undir tilskipun 2006/95/EB sé 
ekki blandað saman við
innlendar reglur um 
háspennuvirki, 
raforkuvirkjanir 
og raflagnakerfi 
fyrir húsnæði og 
önnur mannvirki.
Brýnt er því að 
einfalda þessa
lagauingjörð og setja
sérstaka reglugerð um lágspennt 
rafföng og markaðseftirlit 
Neytendastofu. Eftirlit með 
rafföngum og raftækjum verður að 
vera skilvirkt og traust. Grundvöllur 
þess er að reglur séu ekki gerðar 
flóknar að óþörfu. í reglum 
tilskipunar nr. 2006/95/EB, um 
raftæki kemur fram að framleiðendur 
og seljendur raffanga mega aðeins 
setja á markað raftæki sem uppfylla 
ákvæði laga og samevrópskra staðla 
um öryggi vöruframleiðslunnar. 
Vörurnar eða umbúðir þeirra eiga að 
bera CE merki því til staðfestingar.
Á undanförnum árum hefur 
Neytendastofa gert samning til þriggja 
ára í senn við faggilta skoðunarstofu 
fyrir raftæki (Aðalskoðun hf.) um 
skoðun raftækja á markaði og 
skýrslugerð til Neytendastofu um 
ástand mála á markaði. Stofnunin

hefur ekki getað endurnýjað 
samninginn sem rann út 1. mars 
2010. Ástæða þess er að umhverfis- 
ráðuneytið með setningu reglugerð 
nr. 678/2009, um raforkuvirki hefur 
skipt vörugjaldi sem lagt er á raftæki í 
tolli þannig að verulegur hluti 
gjaldsins rennur nú til 
Mannvirkjastofnunar en ekki 
Neytendastofu. Framangreindu gjaldi 
hefur allt frá árinu 1996 verið að 
mestu leyti varið til markaðseftirlits 

með raftækjum sem seld eru og 
markaðssett til

neytenda. Hins vegar 
má ætla að nú standi 
gjald þetta þess í stað 
undir lögbundnu 
eftirliti Mannvirkja- 

stofnunar með gerð 
mannvirkja og raflanga í 

þeim. Neytendastofa hefur 
vakið athygli innanríkisráðuneytisins 
á framangreindu misræmi milli og 
lagalegrar ábyrgðar og tekna 
stofnunarinnar skv. reglugerð 
umhverfisráðuneytisins nr. 678/2009 
sem hefur tekið málið upp við 
umhverfisráðuneytið. Þrátt fyrir 
minni tekjur var þó gerður sérstakur

3 00

A-skoðun B-skoðun

Myml 4. Sam aiiburður á milli ára
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samningur við Aðalskoðun 
hf. í lok ársins 2010 um 
átaksverkefni í skoðun 
jólaljósasería á markaði.
Skoðaðar voru jólaljósa- 
keðjur sem ætlaðar eru til 
innanhússnotkunar og til 
tengingar við almenna 230V 
kerfið. Farið var í heimsókn 
til 24 seljanda raffanga á 
höfuðborgarsvæðinu.
„Skimuð" var 951 raffang og 
6 skoðuð nánar, þ.e. B- 
skoðun. B-skoðun fór aðeins fram ef 
tilefni var til athugasemda. Samtals 
voru gerðar sex athugasemdir við 
öryggi í flokki 2, þ.e. rafföng sem gætu 
valdið hættu. Sett voru sex sölubönn á 
rafföng, en það voru allt jólaljósa- 
keðjur úr átaksverkefninu. 
í janúar og febrúar 2010 var farið í 
heimsóknir til 10 seljanda raffanga á 
höfuðborgarsvæðinu. „Skimuð“ voru 
838 rafföng og 20 skoðuð nánar, þ.e. 
B-skoðun. I flokki 1 var gerð ein 
m inniháttar athugasemd við öryggi.
13 innlendar ábendingar komu frá 
neytendum og samkeppnisaðilum, 
mynd 5 og er þá átt við vel 
skilgreindar ábendingar, þ.e.

ábendingar sem beinast að ákveðnum 
rafföngum eða flokki raffanga. Auk 
þess bárust sviðinu 515 erlendar 
tilkynningar um rafföng sem teljast 
ekki vera örugg eða eru beinlínis 
hættuleg neytendum. Þessar 
tilkynningar berast allar í gegnum 
tilkynningakerfi ESB. Þá sinnti sviðið 
fjölda, formlegra og óformlegra 
fyrirspurna varðandi vskilyrði til 
markaðssetningar raftækja og annað 
er rafföngum tengist.
Neytendastofa telur mikilvægt að 
markaðseftirlit með raftækjum og 
öðrum rafföngum í þágu neytenda 
verði ekki skert og það verði því fært 
aftur til fyrra horfs en eins og sést á 
mynd 4 hefur fjöldi skoðana á öryggi 
raftækja fallið verulega frá árinu 2009. 
Forsenda þess er að Neytendastofa fái 
aftur tekjur vegna raffangagjalds til að 
standa straum af kostnaði vegna 
eftirlitsins.

■ A-skoðun BB-skoðun ■ Innl. áb. ■ Erl. tilk.

Mynd 5. Fjöldi tilkynninga, alhugascmda og 
ábcndinga sem bárusl árið 2010

Byggingarvörur
I reglugerð nr. 431/1994, um viðskipti 
með byggingarvörur, með síðari 
breytingum eru innleidd hér á landi 
ákvæði tilskipunar 89/106/EBE, um 
samræmingu á lögum og stjórnsýslu- 
fyrirmælum aðildarríkjanna um


