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Endurnýjuð EB lög um vörur - markmiðin
•
•
•

3 nýjar ESB gerðir - „Vörupakkinn“
R 765/2008 – markaðseftirlit, faggilding o.fl. Sjá rg. Innanríkisráðuneytis IS rg. nr. 566/2013
R 764/2008 – beiting innlendrar tæknireglu – löglega markaðssett vara í öðru EES ríki, sjá rg. 74/2014
D768/2008 – sameiginlegur rammi um markaðssetningu vöru eftir að (endur)innleiða á Íslandi

Markmið með vörupakkanum
TÆKIFÆRI og HVATNING til fyrirtækja (SME) til að stækka markaðinn!
SKERPA og HERÐA markaðseftirlit og eftirlit í tolli m.a. með því að:
•
•
•
•
•
•

styrkja reglur um framleiðslu á vörum
styrkja markaðseftirlit og eftirlit í tolli með innflutningi inn á EES
styrkja reglur um samræmismatsaðila(prófun, skoðun, vottun)
styrkja fagleg vinnubrögð v framleiðslu – faggilding styrkt
styrkir einsleitni í vörulöggjöf ESB- EES (staðlar og gagnkvæm viðurkenning)
styrkja CE-merkið og útskýrir þýðingu þess

Rg. 765/2008/EB

Markaðseftirlit

sbr. III þáttur: 16.-26. gr.

RAMMI UM MARKAÐSEFTIRLIT BANDALAGSINS OG
EFTIRLIT MEÐ VÖRUM SEM ERU FLUTTAR INN Á MARKAÐ („BANDALAGSINS“) EVRÓPSKA
EFNAHAGSSVÆÐISINS

•

Skylt að hafa fullnægjandi úrræði, 16 (3) gr.

•

Upplýsingaskylda, kynna stjórnvald til ESB og almennings , 17.gr.

•

Skylda til skipulagningar á eftirliti, 18. gr.:
fylgja eftir ábendingum og tilkynningum, hafa sérþekkingu og mannauð í verkefnin, nota
meðalhófsreglur, semja og senda NMSP árlega

•

Framkvæmd eftirlits, 19. gr.:
skoða skjöl, taka sýni, frjáls aðgangur að verslun, lager, vöruskemmu, eytt vöru, endursent til
framleiðanda, gefa út viðavaranir til neytenda/notenda v. meiðsl eða „spjöll“, trúnaður og
viðskiptaleyndarmál, alvarleg hætta = nota áhættumatsgreiningu

•
•

ALVARLEG HÆTTA, 20. gr.: Afturkalla og tilkynna til RAPEX!!
Meðalhóf, andmælaréttur, o.fl. 21. gr. 10 dagar alm. en bráð hætta þá styttri!

Upplýsingaskipti er lagaskylda stjórnvalda á
Íslandi, 22. gr. - 23.gr., tollur 27-28. gr.
• Alvarleg hætta: Tilkynna til RAPEX, hvaða vara, öll tiltæk smáatriði, sbr.
22(3) þurfa að vera í tilkynningunni s.s. uppruni vöru, seljandi, áhættumatsgreining,
lagalegar ráðstafanir sem eru gerðrar, tilvísun til laga og tilskipana, o.fl.

• Almenna upplýsingastoðkerfið – ICSMS 23. gr.

ESB þróar og
viðheldur upplýsingakerfi þ.e. ICSMS gagnagrunni sem allir eiga aðild að, skylt íslenskum
stjórnvöldum að upplýsa um aðrar ráðstafanir en 22. gr. RAPEX og rökstyðja þar aðgerðir
eða aðgerðarleysi, skylda til samvinnu og aðstoðar,

• Framtaksverkefni, 25. gr. samvinna, samnýta búnað og þekkingu,
starfsmannaskipti, upplýsingaherferðir, skylda ráðuneyta að sjá til þess að unnt sé að
vinna í samstarfi EES stjórnvalda

• Þriðju ríki, 26. gr.

ESB þróar og upplýsir um það, s.s. RAPEX –CHINA platform

• Tollur, skylda til eftirlits, 27.-28.gr. skylt að tilkynna til vörustjórnvalds ef
vara er grunsamleg (og öfugt), tímabundið bann eða varanlegt, 3 DAGAR stöðvun í tolli

EB Reglugerð nr. 764/2008,
um málsmeðferð við beitingu tiltekinna innlendra tæknireglna vegna löglega
markaðssettrar vöru í öðru aðildarríki á Evrópska efnahagssvæðinu, sbr.

IS REG nr. 74/2014
•

Innri markaður EES: BANNAÐ að hindra frjálst flæði vöru

•

Vandamál í viðskiptum og við eftirlitsstjórnvöld:

sem er löglega
markaðssett og seld í öðru EES ríki og það þó svo að varan sé framleidd í samræmi við
aðra(r) tæknireglur en gilda á Íslandi
fyrirfram leyfi getur verið
réttmætt en haga verður málsmeðferð í samræmi við IS Reglugerð nr. 74/2014, en
undanþága er vegna RAPEX og laga nr. 134/1995 ef alvarleg hætta er tengd vöru

• Reglurnar eiga við ef stjórnvald á Íslandi vill banna vörur, krefjast
breytingar á vöru eða viðbótarprófun, o.fl.

• „Tæknileg regla“, skilgreining: tæknileg regla utan samhæfingarrlöggjafar
EES, bannar vöru eða tilskilda eiginleika, mælir fyrir um gæði, notagildi, öryggi eða stærð,
merkingar, áletranir, umbúðir, o.fl.

•

Málsmeðferðarreglur, öflun upplýsinga, gagnkvæm viðurkenninga faggiltra
prófana, tilvísun til laga í Evrópurétti ef vill banna, 20 daga frestur til ákvörðunar

• Vörutengiliðir í öllum EES ríkjum á Íslandi ANR, t.d. upplýsa framleiðanda
eða innflytjanda hvort gerð er krafa um fyrirfram leyfi, aðstoð, o.fl.

Alignment Package:
Samræming laga á Íslandi sem gilda um vörur
innan ESB samhæfingarlöggjafar og NANDO
• Yfirlit EFTA skrifstofunnar: vantar frá Íslandi staðalskjöl: LVD tsk.
2014/35, EMC tsk.2014/30, Explosive atmosphere tsk.2014/34, Simple pressure
vessels tsk. 2014/29, Pressure equipments tsk. 2014/68,

• Yfirlit EFTA skrifstofunnar: komið frá Íslandi staðalskjöl: Lifts tsk.
2014/33, MID(mælitæki) tsk. 2014/32, NAWI tsk. 2014/31, Explosives civil use tsk.
2014/28

• Löggjöf sem er búið að samræma að ákvæðum 768/2008:Pyrotechnic
articles tsk. 2013/29/EU, Toy safety tsk. 2009/48/EU, restriction of hazardous
substances in electrical and electronic equipment tsk. 2011/65/EU), recreational craft
tsk. 2013/53/EU), radio equipment tsk. 2014/53/EU, and pressure equipment
(Directive 2014/68/EU

• Löggjöf sem á eftir að breyta hjá ESB:medical devices, gas appliances,
cableways og personal protective equipment.
• NANDO – gagnagrunnur yfir tilkynnta aðila, hertar kröfur og vísa
þangað framleiðeindum hér á landi ef fyrirspurnir berast

Takk fyrir!

6 ÞREP sem fylgja þarf …
Á að merkja allar vörur með CE-merki? Mega allir setja CE –merki á
vöru? Hver er varan?

ÞREP 1
Finna ESB tilskipun sem um vöruna gildir þ.e. 29 ESB tilskipanir – ýmsir
vöruflokkar s.s: „byggingarvörur“, „leikföng“, „persónuhlífar“, „vélar“, „rafföng
(lágspennt raftæki 50-1000 V)“, “lækningatæki”, “mælitæki”...o.s.frv.
Finna ÍS lög og reglugerðir sem innleiða reglurnar og gilda um CE ferlið.
Finna staðla sem tilskipun eða reglur vísa til þar sem finna má „tæknilega
lýsingu“ á því hvernig að unnt er að uppfylla kröfurnar (fást hjá Staðlaráði
Íslands), birt í Stj.tíðindum ESB og á Íslandi (reglugerð, vefsíðu stj.valda)

ÞREP 2
•

Skilyrði og kröfur uppfyllt – tryggja samræmi við kröfur

Fölsun CE-merkis

Refsimál

ESB vefur með upplýsingum um CE-merki:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/index_is.htm

Vefur Neytendastofu:
Upplýsingar um lög, reglur, reglugerðir og ýmis gagnleg
vefsetur.
www.neytendastofa.is

