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Efjii: Umsögn Tollstjóra um frumvarp til laga um eftirlit með þjónustu og
hlutum sem hafa hernaðarlega þýðingu, 115. mál

Embætti Tollstjóra vísar í tölvupóst, dags. 13. nóvember sl., frá nefhdasviði Alþingis þar sem 
Utanríkismálanefnd Aiþingis óskar eftír umsögn um frumvarp til laga um eftirlit með þjónustu og 
hlutum sem hafa hemaðarlega þýðingu.

í athugasemdum við frumvarpið kemur fram að núverandi eftiríit með hergagnaútjflutningi og 
vöru með tvíþætt notagildi sé í megindráttum þríþætt. í fyrsta lagi er það í höndum utanríkis- 
ráðuneytisins að veita útflutningsleyfi samkvæmt samnefndum lögum þar um. í öðru lagi er það 
hlutverk tollstjóra að hafa eftiriit með útílutningi og umflutningi samkvæmt toUalögum. í þriðja 
lagi hafa lögregluyfírvöld eftirlit með brotum á útfíutningslöggjöfmni.

Embættið hefur engar efhislegar athugsemdir við frumvarpið en telur rétt að Iýsa því með 
Örfáum orðum hvemig tollyfírvöld geta komið að útflutningseftirliti með hergagnaútflutningi og vöru 
með tvíþætt notagildi.

Helsta vandamálið sem tollyfírvöld standa frammi fyrir í dag er að upplýsingar frá 
útflytjendum um innihald sendinga berast ekki nægjanlega tímanlega til þess að tollgæslan geti haft 
fullnægjandi eftirlit áður en vara fer frá landinu þrátt fyrír ákvæði 140. gr. tollalaga nr. 88/2005.

Listar yfír vöruflokka í fylgiskjölum nr. Í-III við frumvarpið eru mjög víðfeðmir og þurfa mun 
nánari afmörkunar við niður á tollskrámúmer svo tollgæslan geti haft eftirlit með þeim. Þess má þó 
geta að ef tollgæslan fengi slíkan afmarkaðan lista í hendur myndi eftirlitið vera byggt á áhættu- 
greiningu og forgangsröðum verkefha eins og önnur eftirlitsverkefhi.

Árangursríkasta eftirlitið sem tollgæslan gæti viðhaft í þessum málaflokki, með sem 
minnstum tilkostnaði, væri að fá skilgreind áhættulönd í hendur. Þannig væri hægt að viðhafa rafrænt 
síueftirlit með vöru á leið til tiltekinna viðskiptalanda. Hér er gengið út frá því að beinn útflutningur 
frá íslandi til ofangreindra áhættulanda væri afar takmarkaður enda stöðvast allar sendingar til þessara 
landa meðan tolleflirlit fer fram.

Þess má geta að Tollstjóri hefur eftirlit og umsjón með framkvæmd vemdarráðstafana, þ.m.t. 
eftirlit með farmi sem flytja á úr landi f samræmi við 7. gr. laga um siglingavemd nr. 50/2004 sbr. 13. 
gr. reglna um farmvemd nr. 929/2008. Samkvæmt þessu fyrirkomulagi á enginn farrnur, skráður í 
farmskrá, að fara frá landinu án þess að sérstakur farmvemdarfulltrúi fyrirtækja staðfesti með 
farmvemdaryfirlýsingu að ekkert annað fari í gáminn eða sem laus farmur en þar kemur fram.

Undirrituð er fus til að fara betur yfír ofangreint með utanríkismálaefhd sé þess óskað.
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