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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. 202. mál.

Vísað er til tölvubréfs, dags. 27. febrúar 2018, þar sem Neytendastofu var sent til umsagnar 
frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur, 202. mál. Neytendastofa þakkar 
tækifærið til að koma að athugasemdum og vill stofnunin af því tilefni koma eftirfarandi 
athugasemdum á framfæri.

I. Almennar athugasemdir við frumvarpið

Neytendastofa telur frumvarpið almennt til þess fallið að bæta neytendavemd vegna rafretta 
og vemd gagnvart notkun bam a og ungmenna á rafrettum. Brýnt er að tryggja að neytendur 
séu upplýstir um hvaða vöm þeir em að kaupa, m.a. hver innihaldsefni þeiiTa eru og hvort um 
sé að ræða skaðleg efni.

Neytendastofa telur eftirlitið eiga vel að starfsemi Neytendastofu sem fer með efitirlit með 
öryggi almennra vara á íslenskum markaði, auk þeirra sérstöku vöruflokka sem stofnuninni er 
falið eftirlit með, samkvæmt lögum og reglum, t.d. með leikföngum og skoteldum. 
Neytendastofa hefur auk þess það hlutverk að annast heildarskipulagningu opinberrar 
markaðsgæslu í samvinnu við önnur efitirlitsstjórnvöld með það að markmiði að tryggja 
hagkvæmni og samhæfmgu samkvæmt lögum nr. 134/1995, um öryggi vöru og opinbera 
markaðsgæslu. Það hlutverk stofnunarinnar fellur vel að því eftirlitshlutverki sem 
Neytendastofu er falið í frumvarpi þessu, þar sem margir snertifletir eru á málefnasviði þeirra.

II. Athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins 

Um 4. gr.

Neytendastofa leggur til að auk banns sem er mælt fyrir um í 2. mgr. 4. gr. frumvarpsins, 
verði bætt við greinina: ,, eóa á annan hátt notaðir viðskiptahœttir sem hvetja börn og 
ungmenni til notkunar á rafrettum “ .

Um 6. gr. Aldurstakmörk

í dag em starfræktar nokkrar vefverslanir með rafrettur og áfyllingar. Netverslun hefur 
almennt aukist á síðastliðnum árum og svo virðist sem rafrettur og áfyllingar séu nú þegar 
seldar í fjarsölu og sendar til kaupanda. Neytendastofa telur að brýnt sé að fjallað verði um 
skyldur seljanda í Ijarsölu til þess að ganga úr skugga um að kaupandi sé orðinn 18 ára.

Neytendastofa bendir á að i 18. gr. sænsku laganna um rafrettur (Lag om elektroniska
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cigaretter och páíyllningsbehállare (2017:425)) er gerð skylda til að tryggja að viðtakandi sé 
eldri en 18 ára. Neytendastofa telur að slíkt væri hægt að gera hér á landi með því að 
afhending á vörunni færi aðeins fram í útibúi verslana. Onnur leið að sama markmiði gæti 
verið að gera kröfu um að kaupendur auðkenni sig með rafrænum skilríkjum og jafnfram t 
verði gerð krafa af hálfu póstdreifingar að viðtakandi framvísi skilríki við afhendingu.

Til hliðsjónar bendir Neytendastofa að á að þegar kaupandi pantar vín á vef Vínbúðarinnar er 
varan ekki send til kaupanda heldur þarf hann að koma í verslun Vínbúðarinnar og sanna á sér 
deili. Þetta er meðal annars gert til þess að tryggja að banni við afhendingu til einstaklinga 
undir 20 ára aldri sé framfylgt. E f ætlunin er að framfylgja banni 6. gr. frumvarpsins í fjarsölu 
er ljóst að gera verður raunhæfar ráðstafanir til þess að takmarka sölu til einstaklinga undir 18 
ára aldri.

I 2. mgr. 17. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvamir er kveðið á um þau úrræði sem 
heilbrigðisnefndir hafa, þegar brotið er gegn slíku banni. Heilbrigðisnefndir hafa heimild til 
að svipta viðkomandi starfsleyfi, að undangenginni áminningu. Þá er í 3. mgr. 17. gr. kveðið á 
um skyldu heilbrigðisnefndar til að svipta viðkomandi starfsleyfi við ítrekuð brot. I fmmvarpi 
þessu er ekki gert ráð fyrir að veitingu starfsleyfis né sviptingu á slíku leyfi.

í frumvarpi til breytinga að lögum um tóbaksvamir, nr. 6/2002, með síðari breytingum 
(rafsígarettur), var áætlað að ákvæði um rafrettur yrðu felld inn í lög nr. 6/2002. Samkvæmt 
því hefðu heilbrigðisnefndir haft eftirlit með framkvæmd sölunnar og haft heimildir til að 
beita viðeigandi úrræðum. I fyrirliggjandi frumvarpi er ekki kveðið á um sambærilegar 
heimildir fyrir Neytendastofu og er stofnuninni ekki veitt úrræði vegna slíkra brota. Að mati 
Neytendastofu verður að skýra betur hvaða heimildir Neytendastofa á að hafa til að bregðast 
við brotum gegn banni við sölu til einstaklinga undir 18 ára aldri. Að ofangi'eindu virtu telur 
Neytendastofa fysilegast að fela, með viðeigandi lögákveðnum úrræðum, heilbrigðisnefndum 
í samstarfi við Neytendastofu eftirlit með þessu ákvæði frumvarpsins auk annarra ákvæða er 
snúa að sölustöðum.

Um 7. gr. Hámarksstyrkleiki og stærð

í 4. mgr. 7. gr. frumvarpsins er kveðið á um heimild ráðherra með reglugerð að leggja gjöld á 
framleiðendur eða innflytjendur rafrettna og áfyllinga vegna kostnaðar við mælingar og 
prófanir samkvæmt þessari grein. Neytendastofa leggur til að gerð verði breyting á greininni 
þar sem gert er skylt að framleiðendur og innflytjendur beri kostnað við mælingar og prófanir 
á vörum.

Um 10. gr. Auglýsingar og sýnileiki á sölustöðum

I frumvarpinu er gert ráð fyrir auglýsingatakmörkun, sbr. 10. gr. frumvarpsins. Akvæði 10. gr. 
er byggt á fyrirmynd í 7. gr. núgildandi laga um tóbaksvamir nr. 6/2002. Bent er á að 
samhliða auglýsingabanninu í tóbaksvamarlögunum er kveðið á um viðeigandi eftirlit 
heilbrigðisnefnda til þess að framfylgja auglýsingabanninu, sbr. 17. gr. laganna.

Neytendastofa bendir á að í fyrirliggjandi ffumvarpi er horfið frá ofangreindu eftirlitskerfi 
laga um tóbaksvam ir en Fjölmiðlanefnd þess í stað falið eftirlit í samræmi við 37. gr. 
fjölmiðlalaga nr. 38/2001, sbr. 21. gr. frumvarpsins. Samkvæmt 3. gr. fjölmiðlalaga nr. 
38/2001 er gildissvið þeirra laga bundið við fjölmiðla og fjölmiðlaveitur.
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Neytendastofa bendir á að markaðssetning á rafrettum mun ekki einskorðast við auglýsingar í 
fjölmiðlum. Raunar telur Neytendastofa að markaðssetning varanna muni fyrst og fremst eiga 
sér stað á samfélagsmiðlum og á netinu. I því samhengi má benda á að lög um eftirlit með 
viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005, sem Neytendastofa hefur eftirlit með, eru 
ekki bundin við tilteknar tegundir atvinnustarfsemi, svo sem fjölmiðla, heldur ná ákvæði 
laganna til allra tegunda markaðssetningar og atvinnustarfsemi. Neytendastofa hefur talsverða 
reynslu af eftirliti með ýmsum tegundum markaðssetningar og aðilum á markaði og telur því 
rétt að stofnuninni sé falið eftirlit með 10. gr. fmmvarpsins.

Um 12. gr. Markaðseftirlit

I frumvarpinu er miðað við að hlutverk Neytendastofu sé að sinna markaðseftirliti með 
rafrettum og áfyllingum fyrir rafrettur. Eftirlit og hlutverk Neytendastofu er þó mun víðtækara 
eins og sjá má a f frumvarpinu og þarf því skýra ákvæðið og taka nánar á eftirlitshlutverki 
Neytendastofu.

Um 13. gr. Tilkynningarskylda

Ákvæðið mælir aðeins fyrir um tilkynningarskyldu framleiðanda og innflytjenda rafsígarettna 
til Neytendastofu en ekki er vikið að hlutverki Neytendastofu sem tilkynningaryfirvalds. Það 
er því óljóst samkvæmt ákvæðinu hvert hlutverk Neytendastofu eigi að vera við móttöku og 
úrvinnslu þeirra eða hvaða lagaheimildir stofnunin á að hafa til þess að geta brugðist við ef 
háttsemi aðila er í andstöðu við ákvæði laganna.

Neytendastofa telur að orðalagi ákvæðisins þurfí að breyta og skýrt verði kveðið á um 
lögbundin úrræði og eftirlitshlutverk Neytendastofu með rafsígarettum á markaði; en ekki 
aðeins um tilkynningarskyldu til stofnunarinnar í upphafi þegar ákvörðun er tekin um 
innflutning hjá innflytjanda.

A f framangreindu leiðir að kveða þarf á um það í lögunum hvaða úrræði Neytendastofa hefur 
e f tilkynning uppfyllir ekki skilyrði laganna varðandi gögn og upplýsingar sem lagðar eru 
fram á grundvelli tilkynningarinnar. Nánar tiltekið hvort synja eigi um innflutning eða 
hvernig með slík mál eigi að fara. Stofnunin vill benda á að sett hafa verið ákvæði um þetta í 
Danmörku, sbr. 25. gr. dönsku rafrettulaganna (Lov om elektroniske cigaretter m.v. 
(426/2016)).

Tryggja þarf heimildir Neytendastofu e f stofnunin verður þess vör við markaðseftirlit að á 
markaði séu vörur sem ekki hafa verið tilkynntar skv. 13. gr, eða eru að öðru leyti ekki í 
samræmi við skilyrði laganna. Leggur stofnunin því til að sett verði ný 18. gr. um úrræði 
stofnunarinnar, sbr. umfjöllun um 18. gr. frumvarpsins.

Þá verður einnig að koma fram að Neytendastofa, með því að taka við tilkynningu sé ekki að 
veita fyrirframgefið samþykki fyrir því að varan teljist örugg.

I ákvæðinu er einnig að finna heimild til gjald fyrir móttöku tilkynninga. Bæta þarf við 
ákvæðið: „ Neytendastofa ákveður gjald samkvœmt þessari grein og birtir gjaldskrá á 
heimsíðu sinni".

Um 14. gr. Innihald og öryggi vöru

I ákvæðinu er Neytendastofu veitt heimild til þess að krefja framleiðendur eða innflytjendur

Borgartún 21 • 105 Reykjavík ■ Sími 510 1100 • Bréfasími 510 1101 • postur@ neytendastofa.is • w w w .neytendastofa.is
3

mailto:postur@neytendastofa.is
http://www.neytendastofa.is


vöru að leggja fram sýnishom. Neytendastofa bendir á að í lögum nr. 134/1995 um öryggi 
vöm og opinbera markaðsgæslu kemur skýrt fram að framleiðandi eða fulltrúi hans beri 
kostnað vegna þeirra sýnishorna vöm sem tekin eru til rannsóknar. Ekki er sérstaklega fjallað 
um að það sé án kostnaðar fyrir Neytendastofu í 14. gr. frumvarpsins. Því er lagt til að vísað 
verði í greininni til 24. gr. laga nr. 134/1995 þar sem kveðið er á um kostnað framleiðanda og 
innflytjanda vegna skoðunar, rannsóknar og prófunar sem og annars kostnaðar sem hljótist af 
rannsókn og tilkynningum til almennings.

Um 16. gr. Upplýsingar um sölu og neysluvenjur

Neytendastofa leggur til að í ákvæðinu komi fram dagsetning um hvenær beri að skila slíkri 
skýrslu og leggur til að eftir orðinu „árlega“ komi: „eigi síðar en 1. apríl ár hvert“ . 
Neytendastofa leggur einnig til að kveðið verði á um að skýrsla skuli vera á því formi sem 
stofnunin ákveður.

Ýmis ákvæði.

Neytendastofa leggur til að á undan 18. gr. frumvarpsins verði bætt við nýju ákvæði sem 
verði ný 18. gr. og að aðrar greinar breytist samkvæmt því.

18. gr.
„ Úrræði eftirlitsstjórnvalds

Neytendastofu er heimilt að banna sölu og markaðssetningu á rafrettum og áfyllingum sk\>. 
lögum þessum, ef:

a) vörurnar hafa verið markaðssettar á Islandi án þess að vera tilkynntar skv. [x. gr. 
laganna],

b) varan uppfyllir ekki þœ r kröfur sem gerðar eru skv. lögum þessum eða ákvœðum  
laga unt öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu nr. 134/1995

c) Upplýsingum hefur ekki verið skilað skv. 16. gr. “

Neytendastofa vill vekja athygli á því að e f verði effirlit með banni gegn auglýsingum fært 
undir eftirlit Neytendastofu, þarf að bæta við í ffumvarp þetta nánari ákvæðum um viðurlög 
við brotum gegn því.

Um 19. gr. Viðurlög

I 19. gr. er kveðið á um viðurlög við brotum gegn lögunum. A f ákvæðinu má ráða að í þeim 
tilfellum þar sem brotið hafi verið gegn ákvæðum laganna beri Neytendastofu að vísa slíkum 
málum til lögreglu. Neytendastofa telur að hætta sé á því að mál kynnu að daga uppi hjá 
lögreglu vegna anna, forgangsröðunar og skorts á sérþekkingu og að skynsamlegra sé að veita 
stofnuninni lögákveðin úiTæði til að taka á slíkum brotum. Neytendastofa leggur því að til að 
stofnuninni verði veitt úrræði til að bregðast við brotum gegn lögunum, m.a. með 
sektarákvæði. E f brot em ítrekuð eða sakir miklar gæti Neytendastofa þá vísað málum til 
lögreglu.

B orgartún 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 ■ Bréfasími 510 1101 ■ postur@ neytendastofa.is ■ ww w .neytendastofa.is

mailto:postur@neytendastofa.is
http://www.neytendastofa.is


Ákvæði til bráðabirgða

Neytendastofa leggur einnig til að í lögunum verði kveðið á um þær vömr sem nú eru á 
íslenskum markaði. Þar komi fram að framleiðendur og innflytjendur skuli hafa lagað sig að 
skilyrðum sem gerð eru í lögunum fyrir gildistöku laganna þann 1. desember 2018. Þá verði 
óheimilt að markaðssetja, selja og afhenda vörur, eftir 1. desember 2018 sem ekki hafi verið 
tilkynntar í samræmi við 13. gr. laganna og uppfylla ekki aðrar kröfur samkvæmt lögunum, 
s.s. um merkingar o.fl.

Virðingarfyllst 
f.h. Neytendastofu

Lögfræðingur
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