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Umsögn Slysavarnafélagsins Landsbjargar um frumvarp til vopnalaga 
(skoteldar, EES-reglur), 673. mál

Stjórn Slysavarnafélagsins Landsbjargar fagnar því að lagaumgjörð um innflutninga og endursölu 
flugelda verði skýrari og markvissari eins og frumvarpið ber með sér. Þá tekur stjórn SL undir nauðsyn 
þess að flugeldar verði CE-samræmismerktir þannig að uppfylli grunnkröfur þeirra tilskipana sem um 
vöruna gilda.

Stjórn SL sér ekki ástæðu til að gera sérstakar athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins utan 
þess að að benda á að hingað til hefur innflytjendum og endursöluaðilum flugelda verið heimilt að 
geyma og selja flugelda í allt að tvö ár frá innflutningi. Þetta ákvæði er bundið í 3. málsgreinar 22. gr. 
reglugerðar nr. 952/2003 en þar segir:

Óheimilt er aðflytja inn eða selja eldri skotelda en tveggja ára.

í 2.mgr. 9. gr. frumvarpsins sem nú er fjallað um segir:

Óheimilt er að selja skotelda semfluttir hafa verið innfyrir 1. janúar 2015 og uppfylla 
ekki skilyrði 2. mgr. 33. gr. um CE-samræmismerkingu til landa innan Evrópska 
efnahagssvæðisins.

Ekki verður annað séð en ofangreint ákvæði frumvarpsins gangi gegn því ákvæði reglugerðarinnar sem 
heimilar að flugeldar séu seldir á íslandi allt að tveimur árum eftir að þeir eru fluttir inn. Huga þarf að 
því við breytingu Vopnalaga að innflytjendum og endursöluaðilum flugelda gefist færi á að selja þann 
lager sem þegar hefur verið fluttur inn og fyrirhugað var að selja á grundvelli heimildarákvæðis 3. mgr. 
22. gr. reglugerðar um skotelda nr. 952/2003. Að öðrum kosti þyrfti að farga umtalsverðu magni 
flugelda með tilheyrandi fjárhagslegu tjóni.

Stjórn SL leggur til að gerð verði breyting á þessu ákvæði í frumvarpinu og að dagsetningin verði 1. 
janúar 2013 í stað 1. janúar 2015. Þannig er innflutnings- og endursöluaðilum tryggt svigrúm til 
endursölu sinnar vöru sem flutt var inn á grundvelli ofangreindrar heimildar í reglugerðinni.

Þess má geta hér að stjórn SL hefur verið meðvituð um fyrirhugaða lagasetningu um nokkurt skeið og 
tók þá ákvörðun að láta þar til bæra aðila taka út og CE-merkja alla flugelda sem SL flutti inn árið 2014. 
Þannig voru allir flugeldar sem SL flutti inn árið 2014 og seldir voru um áramót 2014/1015 CE- 
samræmismerktir.
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