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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um löggilta niðurjöfnunarmenn
sjótjóns og lögum um sölu fasteigna, 484. mál.

Með bréfi allsherjamefhdar Alþingis, dags. 14. þ.m., var óskað umsagnar Sambands 
íslenskra tryggingafélaga (SÍT) um ofangreint þingmál. í frumvarpinu felst breyting á 
annars vegar lögum nr. 74/1938 um löggilta niðurjöfiiunarmenn sjótjóns, og hins vegar á 
lögum nr. 99/2004 um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa. í samræmi við ákvæði EES- 
samningsins eru skilyrði greindra laga um skyldu niðurjöfmmarmanna sjótjóna og 
fasteignasala til að eiga lögheimili hér á landi felld niður, enda sé um að ræða 
ríkisborgara frá aðildarríkjum EES eða aðildarríkjum stofnsamnings EFTA.

Af hálfu SIT er að sjálfsögðu engin athugasemd gerð við efni frumvarpsins. Aðeins skal á 
það minnt, að í umsögnum SÍT, bæði til dómsmálaráðuneytis, þegar unnið var að 
samningu frumvarps til laga um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa, er síðar urðu lög nr. 
99/2004, og til allsherjamefndar, er frumvarpið var til meðferðar þar, var bent á, að 
áskilnaður um lögheimili fasteignasala hér á landi, er hér stunduðu starfsemi gengi líklega 
í berhögg við EES-reglur.

I lögum nr. 99/2004 er að finna ákvæði um skyldu fasteignasala til að hafa í gildi 
starfsábyrgðartryggingu, til að bæta viðskiptamönnum hans tjón, er hann kunni að valda 
þeim í starfi sínu. í vátryggingarskilmálum, sem gilda um vátryggingu þessa hjá íslensku 
vátryggingafélögunum, er þegar beinlínis tekið fram, að vátryggingin gildi hvar sem er 
innan Evrópska efnahagssvæðisins. Er þetta ákvæði í skilmálunum einmitt vegna þess, að 
íslenskir fasteignasalar gætu vegna EES-reglna, og að öðrum skilyrðum uppfylltum, veitt 
þjónustu í öðrum aðildarríkjum EES. Að sjálfsögðu á þessi réttur að vera gagnkvæmur, 
og taka til ríkisborgara annarra EES-ríkja, er hér á landi hyggðu á sölu fasteigna í 
atvinnuskyni. Sýnist einmitt tilgangur frumvarps þess, sem hér er til umfjöllunar, að 
tryggja það.


