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Efni: Umsöng - 187. mál frá atvinnuveganefnd Alþingis.

Vísað er til tölvubréfs nefndarsviðs Alþingis, dags. 13. desember 2013, þar sem 
Neytendastofu var gefmn kostur á að koma að umsögn við frumvarp til laga um breytingu á 
lögum nr. 42/2009, um visthönnun vöru sem notar orku, með síðari breytingum (innleiðing 
tilskipunar og viðurlagaákvæða), þingskjal 235 -  187. mál. Neytendastofa þakkar tækifærið 
til að tjá sig um málið og vill koma að efitirfarandi athugasemdum.

1. Inngangur
Neytendastofa fagnar skýrari og nánari úrræðum í samræmi við texta frumvarpsins, sjá nánar 
um 10. gr. frumvarpsins hér að neðan.

Sú skylda hvílir á íslenskum stjómvöldum samkvæmt framangreindri tilskipun að tryggja að 
fram fari markaðseftirlit með vörum sem falla undir ákvæði laganna. Alþingi hefur falið 
Neytendastofu eítirlitið en stofnunin ber ábyrgð á markaðseftirliti raffanga sem eru á 
neytendamarkaði. í frumvarpi þessu felst því engin eðlisbreyting á verkefnum Neytendastofu 
heldur þvert á móti samlegð með því viðskiptaeftirliti sem stofnunin hefur nú þegar 
samkvæmt gildandi lögum. Jafnframt má gera ráð fyrir að fleiri vörur falli undir 
eftirlitshlutverk stofnunarinnar þar sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir að lögin taki til allra 
orkutengdra vara, sjá og nánar lið 4 í umsögn þessari.

2. Um 3. gr. frumvarpsins
A f hálfu ESA og framkvæmdastjórnar ESB hefur verið bent á að fullt samræmi verði að vera 
á lögum á EES svæðinu og er þessi breyting því nauðsynleg til að verða við því. Mikilvægt er 
að íslensk stjómvöld fylgi þeirri þróun sem er í Evrópu þar sem við erum aðilar að EFTA og 
EES-samningnum. Það er því ljóst að ef að ekki kemur til þeirrar lagabreytingar sem lögð er 
til í frumvarpi þessu þá væru gildandi lög í ósamræmi við tilskipun Evrópusambandsins.

3. Um 10. gr. fumvarpsins
Neytendastofa fagnar þeim úrræðum sem stofnuninni eru veitt í frumvarpi þessu en með þeim 
er verið að tryggja stofnuninni sömu stjórnsýsluúrræði vegna þessara laga og hún hefur 
samkvæmt öðrum lögum sem Neytendastofa framfylgir og hefur eftirlit með. Auk þess er
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verið er að tryggja að eftirlitið sé í samræmi við þær kröfur sem leiðir af fyrrgreindri 
tilskipun. Jafnframt er eðlilegt að málsmeðferð og viðurlög séu í samræmi við sambærilegt 
eftirlit sem stofnunin hefur með höndum samkvæmt lögum en sé ekki hjá lögreglunni.

4. Fjármagn
Neytendastofu hefur verið falið eftirlit með lögum um visthönnun vöru og reglum settum 
þeim. Umfang þessa eftirlits hefur farið vaxandi á ári hverju. Verði frumvarp þetta að lögum 
mun umfang markaðseftirlits og vettvangsskoðana af hálfu Neytendastofu aukast. Hins vegar 
er ekki gert ráð fyrir því að Neytendastofa fái til sín aukið fjárframlag þrátt fyrir að verkefnum 
muni fjölga. I umsögn sem fylgdi með frumvarpi til laga um visthönnun vöru sem notar orku 
var tekið fram að ef frumvarp það yrði að lögum yrði ekki séð að slíkt myndi hafa í för með 
sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð. Neytendastofa vill benda á að síðan lögin tóku gildi hefur 
fjöldi reglugerða á grundvelli laganna verið settar, sbr. upptalning þeirra reglugerða hér að 
neðan. Jafnframt eins og af listanum sést er Evrópusambandið jafnt og þétt að samþykkja 
nýjar gerðir og auka umfang eftirlitsins á hverju ári. Neytendastofa telur því að ekki verði 
lengur hjá því komist að leggja fram fé úr ríkissjóði eða innheimta sérstakt gjald til að standa 
straum af kostnaði við eftirlit þetta sem fer sívaxandi að umfangi. Aukið umfang gerir stöðugt 
meiri kröfur til þátttöku af hálfu íslands í samevrópskum eftirlitsverkefnum sem krefst 
aukinna starfskrafta og að rekstrarfé verði aukið til að standa undir kostnaði sem 
Neytendastofa hefur af eftirliti samkvæmt lögunum. Sérstaðan er þó sú að Neytendastofa 
heyrir undir Innanríkisráðuneytið en þessi málaflokkur undir Atvinnu- og
nýsköpunarráðuneytið og þess vegna verður nefndin að beina því til Atvinnu- og 
nýsköpunarráðuneytisins að það yfírfæri fjármuni af ramma ráðuneytisins til Neytendastofu 
svo unnt verði að framkvæma eftirlitið í samræmi við lögin og alþjóðlegar skuldbindingar 
Islands.

Reglugerð nr. 390/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjómarinnar (ESB) nr.
1016/2010 um kröfur varðandi visthönnun á uppþvottavélum til heimilisnota.
Reglugerð nr. 389/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjómarinnar (ESB) nr.
1015/2010 um kröfur varðandi visthönnun á þvottavélum til heimilisnota.
Reglugerð nr. 387/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjómarinnar (ESB) nr.
327/2011 um kröfur varðandi visthönnun viftna sem ganga fyrir hreyflum með rafinnafl á
bilinu 125 W o g 5 0 0  kW.
Reglugerð nr. 294/2013 um breytingu á reglugerð nr. 579/2011 um gildistöku reglugerðar
framkvæmdastjómarinnar (EB) nr. 245/2009 er varðar visthönnun vöru sem notar orku.
Reglugerð nr. 293/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjómarinnar (ESB) nr.
206/2012 er varðar visthönnun loftræstisamstæðna og vifta.
Reglugerð nr. 580/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdarstjómarinnar (EB) nr.
859/2009, er varðar visthönnun vöru sem notar orku.
Reglugerð nr. 579/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjómarinnar (EB) nr.
245/2009, er varðar visthönnun vöru sem notar orku.
Reglugerð nr. 578/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdarstjómarinnar (EB) nr.
224/2009, er varðar visthönnun vöru sem notar orku.
Reglugerð nr. 219/2002 um orkunýtni straumfesta til flúrlýsingar
Reglugerð nr. 795/2000 um orkunýtni rafknúinna kælitækja, frystitækja og sambyggðra
kæli- og frystitækja til heimilisnota
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Neytendastofa telur ekki ástæðu til þess að gera frekari athugasemdir við frumvarp þetta. Óski 
nefndin eftir nánari upplýsingum er Neytendastofa reiðubúin til þess eftir því sem unnt er.

Virðingarfyllst 
Jeytendastofu

Tryggvi Axelsson*"
Forstjóri \ \ lT—i,_r V  —  m

Helga Sigmundsdóttir 
lögfræðingur
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