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Efni: Umsögn um  frum varp tii Iaga um breytiugu á löguin um siglingavernd  

o.fl. (hert öryggism ái í flugi og á hafnarsvæðum )221. mái -  þingskjai 295.

Tollstjóri hefur móttekið erindi umhverfís- og samgöngunefndar Alþingis, sent með 

tölvupósti þann 7. febrúar sl., þar sem ofangreint frumvarp var sent embættinu til 
skoðunar.

Eftirfarandi eru athugasemdir og ábendingar Tollstjóra við frumvarpið:

í 8. gr. frumvarpsins er lögð til eftiifarandi breyting á 15. gr. laga um siglingavernd 

nr. 50/2004:„I stað 1, málsl. 1. mgr. 15. gr. laganna koma tveir nýir málsliðir er orðast 

svo: Brot gegn 5., 10. og 11. mgr. 4. gr., 5. gr„ 6. gr., 7. gr. og 2. mgr. 8. gi\, 

reglugerðum og reglum eða fyrirmælum settum eða gefnum samkvæmt þeim varða 

sektum, en fangelsi allt að tveimur árutn e f sakir eru miklar eða brot ítrekuð nema 
þyngri refsing iiggi við samkvæmt öðrum lögum. Brot gegn 3. mgr. 8. gr. varða sekt 

að lágmarki 500.000 kr. eða fangelsi ailt að fimm árum nema þyngri refsing liggi við 
samkvæmt öðrum lögum.“

I athugasemdum um 8. gr. frumvarpsins er meðaí annars kveðið á um að lögð sé til 
viðbót við upptalningu greina sem fela í sér brot samkvæmt siglingaverndarlögum, 

með því að vísa til 7. gv. laganna en hún kveður á um heimild Tollstjóra tii að setja 

regiur um farmvernd. í umræddumfarmverndarregium eru ýmis atriði tiigreind og 
skyldur íagðar á aðila og er mikilvægt að unnt sé að beita viðurlögum uppfylli þeir 

ekki skyldurnar. Segir í athugasemdunum að því sé lagt til að „styrkari stoðum \'erði 

rennt undir reglurnar með viðbótartilvísun í 7. gr. laganna í viðurlagaákvæði þeirra. 

Verður því unnt að refsa fyrir brot á reglunum með ótvíræðum hætti á grundvelli 
laganna.“

Embætti Toilstjóri telur þær breytingar sem hér eru gerðar nauðsyníegar en þó er 

vakin athygli á því að það er mat embættisins að ekki sé nægjanlega skýrt kveðið á 
um það í sigiingaverndarlögum hvernig bregðast skuli við broti á 7. gr. laganna, þ.e. 
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íarmverndarreglum. í 1. gr. siglingaverndarlaga er kveðið á um að Samgöngustofa fari 
með framkvæmd laganna svo sem nánar er kveðið á um í lögunum og reglugerðum 

settum samkvæmt þeim og má því ætla að viðurlagaheimildin liggi hjá 

Samgöngustofu þegar kemur að broti á farmverndarreglum. Hins vegar er það mat 
'I'ollstjóra að umrætt atriði megi vera skýrara í lögunum. Þá er óljóst hvernig bregðast 

skuli við verði Tollstjóri var við brot, þ.e. hvort Tollstjóra komi beiðni til 

Samgöngustofu vegna þess eða brugðist sé við með öðrum hætti. Kann það jafnvel að 

vera að eðlilegra sé að viðurlagaheimildin í slíkum tilvikum liggi hjá Tollstjóra með 
tengingu inn í refsikafla tollalaga nr. 88/2005.

Sé frekari upplýsinga óskað, vinsamlegast hafið samband við undirritaðan.

Viróingurfyllst, 
f. h. Tollstjóra.
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