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Neytendastofa vill í tilefni af umsögn Mannvirkjastofnunar koma á framfæri eftirfarandi upplýsingum 

varðandi markaðseftirlit með skoteldum, sbr. 673. mál, vopnalög. Í umsögn MVS er vitnað til 

umsagnar Neytendastofu sem gerð var fyrir 3 árum en frá þeim tíma hefur Neytendastofa undirbúið 

væntanlegt eftirlit á þessu sviði í samstarfi við systurstofnanir sem fara með markaðseftirlit með 

flugeldum. Þekkingar hefur verið aflað og eftirlitið undirbúið. Flugeldar sem eru markaðssettir og 

seldir hér á landi eru innfluttir og faggiltar prófunar-og skoðunarstofur hafa eftirlit með 

framleiðslunni á framleiðslustað, sem nær alltaf er í Kína. Tilgangur tilskipunar ESB er að setja nýjar 

reglur um neytendavernd s.s. varðandi leiðbeiningar, vernd gegn hávaða (hvellhettur) og greina 

þessar vörur í tvennskonar flokka, þ.e. hættuminni vörur sem selja má neytendum og hættumeiri 

vörur sem gera kröfu um sérþekkingu notandans. Neytendastofa annast nú þegar markaðseftirlit 

með fjölbreyttum vöruflokkum sem falla undir almenna reglur um öryggi vöru, s.s. kveikjarar, 

etanólarineldstæði, textíl vörur en einn eiginleiki og áhættuþáttur varðandi margar vörur og 

vörutegundir eru brunaþol. Slíkir eiginleikar eru þó aðeins einn af fjölmörgum öðrum þáttum sem 

varða öryggi vöru og örugga notkun hennar fyrir neytendur. Þrátt fyrir að þessar vörur geta varðað 

náið brunaöryggi þá er yfirleitt fyrir þeim þætti séð í samevrópskum stöðlum sem gilda um slíkar 

vörur og þau atriði tryggð af hálfu framleiðanda og með úttekt faggiltra aðila á framleiðslu stað 

vörunnar. Það er því misskilningur hjá Mannvirkjastofnun að markaðseftirlit með flugeldum sem 

seldir eru til neytenda felist í því að hafa fagþekkingu á sprengiefnum. Markmið með nýjum reglum 

ESB er þvert á móti að tryggja að markaðssettar séu einungis vörur til neytenda sem ekki teljast vera 

sprengiefni sem geta ógnað lífi og heilsu neytenda. Um meðferð sprengiefni s.s. til notkunar á 

vinnustöðum eða við varnir landsins gilda önnur sjónarmið varðandi efnisreglur og eftirlit. Í þessu 

sambandi má einnig benda á að skoteldar sem skylt er að hafa um borð í skipum, sbr. tilskipun 

96/98/EBE, um búnað í borð í skipum falla ekki undir þær reglur sem hér er verið að innleiða. Eftirlit 

með þeim mun hér eftir sem hingað til falla undir eftirlit Samgöngustofu. Neytendastofa vill einnig 

benda á að sérhæfing Vinnueftirlitsins er ekki markaðseftirlit í þágu neytenda. Þannig hefur með 

reglugerð nr. 635/1999, um persónuhlífar til einkanota verið einmitt gerð sú verkaskipting að 

Neytendastofa annast markaðseftirlit með persónuhlífum til einkanota, þ.e. vörum sem seldar eru til 

neytenda,en Vinnueftirlitið ber ábyrgð á persónuhlífum sem settar eru á markað til notkunar hjá 

fagfólki, þ.e. á vinnustöðum o.þ.h. Neytendastofa er jafnframt RAPEX-tengiliður Íslands og ber ábyrgð 

á móttöku og sendingu tilkynninga til þessa eftirlitskerfis framkvæmdastjórnar ESB, vinnur í því 

sambandi að áhættumatsgreiningum á vörum, tekur ákvarðanir hvort innkalla eigi vörur eða setja 

sölubann ef í ljós kemur við rannsókn samræmisyfirlýsinga og annarra gagna að vörur uppfylla ekki 

settar kröfur. Neytendastofa er því eina stofnunin hér á landi sem vinnur skipulega og markvisst að 

því að tryggja öryggi vöru á markaði sem seld er til og markaðssett fyrir neytendur. Með von um að 

framangreindar upplýsingar varpi skýrara ljósi á málið og auðveldi nefndinni yfirferð frumvarpsins og 

samþykkt.
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