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Efni: Frumvarp til breytinga á vopnalögum nr. 16/1998 -  tillögur Neytendastofu

Neytendastofa vísar til tölvubréfs allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis 29. apríl 2015, 
þar sem Neytendastofu er gefinn kostur á að koma á framfæri umsögn um framvarp til laga 
um breytingu á vopnalögum, 673. mál.

Neytendastofu er með frumvarpi þessu falið markaðseftirlit með skoteldum og ber ábyrgð á 
að senda tilkynningar til Rapex-tilkynningarkerfisins vegna innköllunar á skoteldum. A f 
þeirri ástæðu er nauðsynlegt að stofnunin hafi aðgang að upplýsingum um seldar vörur, 
óseldar birgðir og nákvæmar upplýsingar um framleiðsluna. Eru slíkar upplýsingar 
mikilvægur þáttur í tilkynningum auk þess sem afar brýnt er að tilkynninar séu settar fram 
eins fljótt og auðið er. Vegna þessa lögbundna hlutverks Neytendastofu er nauðsynlegt að 
stofnunin geti aflað ofangreindra upplýsinga beint og milliliðalaust frá framleiðendum, 
innflutningsaðilum og/eða söluaðilum á skjótan hátt í því skyni að uppfylla lagaskyldur sínar.

I 6. gr. frumvarpsins er lögð til breyting á VI. kafla gildandi vopnalaga. Er m.a. lögð til 
breyting sem kemur fram í 10. mgr. 6. gr. og er hún eftirfarandi:

„ Sá sem framleiðir, flytur inn eða verslar með skotelda skal veita viðkomandi 
lögreglustjóra, hvenær sem þess er óskað, aðgang að birgðabókhaldi og nákvæmar 
upplýsingar um framleiðsluna, seldar vörur og óseldar birgðir. Þá getur lögreglustjóri, 
hvenær sem er og án sérstakrar heimildar, krafisl þess að fá  aðgang að húsnœði þar sem 
framleiddir eru skoteldar eða birgðir afþeim geymdar .“

Lagt er til að orðalagi 10. mgr. 6. gr. verði breytt á eftirfarandi hátt:

„ Sá sem framleiðir, flytur inn eða verslar með skotelda skal veita viðkomandi lögreglustjóra 
og Neytendastofu, hvenær sem þess er óskað, aðgang að birgðabókhaldi og nákvæmar 
upplýsingar um framleiðsluna, seldar vörur og óseldar birgðir. Þá getur lögreglustjóri, 
hvenær sem er og án sérstakrar heimildar, krafist þess að fá  aðgang að húsnæði þar sem 
framleiddir eru skoteldar eða birgðir afþeim geymdar. “

Auk þess vill Neytendastofa benda á að CE-merkingar á skoteldum og markaðseftirlit með 
þeim er nýmæli innan Evrópskaefnahagssvæðisins og þar með einnig hér á landi. A f 
framangreindu leiðir að þetta eftirlit felur í sér nýtt verkefni fyrir Neytendastofu, uppbyggingu
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á sérfræðiþekkingu og þátttöku í fundum á vegum framkvæmdarstjómar Evrópusambandsins. 
Neytendastofa vill því benda á að það er eðlilegt að mati stofnunarinnar að við samþykkt 
frumvarpsins sé leiðrétt í nefndaráliti að verkefnið getur því ekki talist rúmast innan þeirra 
verkefna sem stofnunin þegar sinnir. Neytendastofa ítrekar því þá ábendingu stofnunarinnar 
sem kemur fram í kostnaðarumsögn fjármála-og efnahagsráðuneytisins að varlega áætlað eru 
ný útgjöld vegna samþykktar þessa frumvarps sem nemur þremur mánaðarlaunum af 
stöðugildi sérfræðings.

Virðingarfyllst 
f.h. Neytendastofu
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Birkir Guðlaugsson

Guðrún Lárusdóttir
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