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Umsögn um að frumvarp til skipalaga - 208. mál

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS eða samtökin) hafa tekið til umsagnar að frumvarp 
til sldpalaga. Frumvarpinu er ætlað að einfalda lagaumhverfi skipa og koma ákvæðum um 
þau í ein lög. Frumvarp þetta er liður í því að uppfæra þetta víðtæka regluverk í heild 
þannig að það sé aðgengilegra fyrir þá sem starfa eftir þessum reglum.

Að mati samtakanna er heildarendurskoðun á þeim lagabálkum sem gilda um skip löngu 
tímabær. Samtökin hafa kallað eftir því, og telja mjög brýnt, að settur verður á fót 
vinnuhópur fagaðila til að fara yfir þá lagabálka sem um ræðir, sérstaklega þá sem lúta að 
nýsmíði, eftirliti og skoðanir á skipum. Þá er einkar mildlvægt, verði frumvarpið að lögum, 
að víðtækt samráð verði viðhaft þegar unnið verður að gerð reglugerðar þar sem verklag 
verður nánar útfært, s.s. um skilyrði fyrir haffærissldrteini.

Það er eigendum og útgerðum skipa gríðarlega mikilvægt að allt laga- og regluverk sem að 
sldparekstri lýtur sé skýrt og skilvirkt. Á þessu er því miður misbrestur í dag.

Markmiðið með fmmvarpinu er ekld ætlað að gera umfangsmiklar breytingar á þeim 
efnislegu reglum sem um skip gilda heldur að sameina lög í einn aðgengilegan lagabálk. 
Taka má undir þetta marlonið en samtökin vilja hvetja til þess að öll framkvæmdin á eftirlit 
með skipum verði jafnframt endurskoðuð. Þrátt fyrir þetta vilja samtöldn koma með 
nokkrar ábendingar efnisatriði frumvarpsins og þá sérstaldega stjórnsýslusektir.

í e-lið 3. mgr. 8. gr. frumvarpsins er tilgreint að þegar sýnt þyldr að ríldð sem skipið mun 
verða slcráð þurrleiguslcráningu í muni virða slcyldur sínar sem fánarílci slculi veita heimild 
til þurrleiguslcráningar. Hér væri æslcilegt að tilgreina hvaða reglur er átt við, s.s. tiltelcnar 
ESB reglur eða sérstakar alþjóðareglur.

í 1. mgr. 9. gr. er fjallað um þegar sldp sem slcráð er á íslenska sldpaskrá sé skráð þurrleigu- 
slcráningu á erlenda sldpaslcrá og vísað er til slcilyrða 2. mgr. 5. gr. Hér er líklegast um 
misritun að ræða og rétt að vísa til 3. mgr. 5. gr.

1., 2. og 3. mgr. 20 gr. frumvarpsins er samhljóða núgildandi álcvæði laga um mælingu 
sldpa. Hér hefði verið æsldlegt að gera álcveðnar breytingar. Að mati samtalcanna skýtur 
það sköklcu við að heimilt sé að mæla samlcvæmt tvennum reglum, alþjóðareglum um 
mælingu sldpa, gefnum út af Þjóðabandalaginu 30. júní 1939, eins og mælt er fyrir í
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samningi, undirrituðum í Ósló 10. júní 1947, með síðari breytingum, sbr. 3. mgr. 20. gr. 
Frumvarpsins, og/eða samkvæmt London samþykktum 23 júní 1969. Enda kemur skýrt 
fram í 1. mgr. 20. gr. frumvarpsins að sldp skuli vera mælt og tonnatala þess reiknuð sam- 
kvæmt alþjóðasamþyldd um mælingu sldpa sem undirrituð var í London 23. júní 1969, 
með síðari breytingum. Hér væri æskilegt að mæling sldpa færi einungis fram samkvæmt 
alþjóðasamþyldd um mælingu sldpa sem undirrituð var í London 23. júní 1969, með síðari 
breytingum.

5. mgr. 20 gr. frumvarpsins er samhljóða núgildandi ákvæði og tilgreinir að 
Samgöngustofa geti hvenær sem ástæða þykir til endurskoðað mælingu sldpa. Að mati 
samtalcanna væri æslcilegt að slcilgreina þetta atriði með slcýrari hætti. Enda er það svo að 
eftir að fyrsta mæling hefur verið samþyldct þá á ekki að þurfa að endurskoða hana nema 
einhverjar breytingar hafi átt sér stað sem áhrif hefur á útreikninga.

í 31. gr. frumvarpsins er fjallað um framkvæmd eftirlits. Hér væri rétt að Samgöngustofa, 
eða þeir sem hafa umboð til, verði gert að tillcynna lcomu sína í öllum slcyndislcoðunum. 
Oft á tíðum er nauðsynlegt að starfsmaður fyrirtældsins sé til staðar til að upplýsa um 
viðeigandi slcjöl til skoðunarmanns, en á slíku hefur verið misbrestur þegar 
slcoðunarmaður tillcynnir elcld lcomu um eftirlit.

Þá er þarft að slcýra betur samspil Samgöngustofu, Landhelgisgæslu og Umhverfisstofnun- 
ar þegar sldp verður óhaffært og fært af slysstað eða úr höfn til viðgerðar eða nánari 
skoðunar, sbr. 37. gr. frumvarpsins.

Að mati samtalcanna væri æsldlegt þegar um nýsmíði skipa er að ræða séu kröfur 
alþjóðlegra og viðurlcenndra floldcunarfélaga notaðar. Þær eru mun ítarlegri en reglugerð 
nr. 122/2004 og viðaulcar I - VI um smíði og búnað fisldsldpa aulc þess að vera í sífelldri 
endurnýjun sem íslenska reglugerðin hefur eldci verið. Þá verði almennt evrópskar og 
alþjóðlegar reglur um aðbúnað, öryggi og vinnuvernd látnar gilda. Núverandi lög leyfa 
eigendum skipa í smíðum að kaupa þjónustu viðurkenndra floklcunarfélaga með notlcun 
á þeirra reglum, yfirferð teilcninga og eftirlit með smíði og öllum búnaði. Þegar þessi 
þjónusta floldcunarfélaganna er notuð er reyndin sú að íslenslc yfirvöld yfirfara teilcningar 
lílca sem hefur í för með sér álcveðinn tvíverlcnað að mati samtalcanna.

Með frumvarpinu er ætlað að innleiða í lög heimildir Samgöngustofu til álagningar 
stjórnvaldsselcta vegna nánar tiltekinna brota. Samlcvæmt því sem hér er lagt til er ráðgert 
að Samgöngustofa muni eftirleiðis geta beitt refsilcenndum viðurlögum. Að mati 
samtalcanna er mildlvægt að huga að gagnsæi og slcýrleilca reglna þegar lcemur að 
inngripum stjómvalda. Nauðsynlegt sé að þeir sem sæti eftirliti viti til hvers er ætlast og 
því þurfi reglur að vera slcýrar og greinargóðar leiðbeiningar að vera til staðar um hvernig 
uppfylla slculi lcröfur. Samtöldn telja slcort á því að framangreindra sjónarmiða hafi verið 
gætt við samningu frumvarpsins.

f núgildandi lögum um eftirlit með sldpum er að finna refsiheimild vegna brota á 
lögunum, sbr. 29. gr„ en hér er lagt til að aulc þeirrar heimildar lcomi til sérstalcrar 
selctarheimildar Samgöngustofu vegna brota á tiltelcnum álcvæðum laganna. Við mat á
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þörf fyrir slík refsiákvæði þarf í hverju tilviki að meta hvort ekki sé hægt að ná sama 
markmiði með vægari úrræðum. Ekki liggur fyrir að slíkt mat hafi farið fram.

Samtökin leggja áherslu á að gætt sé meðalhófs við álagningu stjórnvaldssekta 
samkvæmt frumvarpinu. Nauðsynlegt er að sektarákvörðun eigi sér ákveðinn 
aðdraganda, að aðvaranir séu gefnar og frestur til úrbóta veittur, auk þess sem að 
andmælaréttur þarf að vera tryggður og virtur í raun. Komi til þess að aðrar leiðir dugi ekki 
og leggja þurfi á sekt þá skuli álcvörðun fjárhæðar sektar vera í eðlilegu samhengi milli 
alvarleika brots og afleiðinga sem það kann að hafa, m.a. með tilliti til samstarfsvilja 
fyrirtækja, ásetningsstigs, ítrekunaráhrifa og annarra þátta.

Hér er því lagt til að gerðar verði breytingar á frumvarpinu í meðförum Alþingis sem 
endurspegli framangreind sjónarmið. Þá leggja samtöldn ríka áherslu á að sami 
einstaklingur komi eldd að framkvæmd eftirlits og rannsókn mála og meti síðar hvort 
tilefni sé til beitingar stjórnsýsluviðurlaga til að stuðla að hlutlægni og góðum 
stjórnsýsluháttum. Samtöldn leggja til að nokkur ákvæði sem refsing er lögð við 
samkvæmt frumvarpinu verði felld brott. Álcvæðin eru of almenns eðlis og matskennd. 
Um er að ræða brot á 24,25,26 og 38. gr. laganna.

Mildlvægi meginreglunnar um að refsiákvæði hafi að geyma sjálfstæðar verlcnaðar- 
lýsingar sem marlca refsinæmi verlcnaðar aulc annarra sldlyrða refsiábyrgðar er áréttað. 
Almennt þurfi verlcnaðarlýsing að vera sérgreind en afstaða samtalcanna er sú að slílct 
slcorti í þeim álcvæðum sem vísað er til hér að framan. í athugasemdum sem fylgja 
frumvarpinu segir í umfjöllun um 1. mgr. 45. gr. að milcilvægt sé „að í ákvæði sem heimilar 
álagningu stjómvaldssekta lcomi skýrt fram  hvaða athafnir eða athafnaleysi geta leitt til 
þeirra". Framangreind álcvæði á 24,25,26 og 38. gr. laganna eru þess eðlis að þar óhægt 
um vilc að benda á tiltelcnar athafnir eða athafnaleysi sem geti leitt til álagningar 
stjórnvaldsselcta.

Varðandi 24. og 25. gr. laganna er vandséð hvernig unnt verði að beita stjórnvaldsselctum 
gagnvart brotum samlcvæmt álcvæðunum. Það er meðal annars sölcum þess að reglur sem 
eftirlit Samgöngustofu fer eftir eru í mörgum tilvilcum afar óslcýrar og matslcenndar. Erfitt 
er að varast þeirri hugsun að slcoðanir geti oft orðið duttlungum háðar hverju sinni. 
Samtölcin benda á það grundvallaratriði, og forsendu þess að sldp fái útgefið 
haffærisslcírteini, að öll álcvæði 3. og 4. gr. laganna séu uppfyllt. Það er eftirlitsaðilans að 
meta hvort svo sé eður ei. Eigandanum, slcipstjóra eða relcstraraðila ber síðan í lcjölfarið að 
sjá um að ástandi sldps sé haldið í því ástandi sem slcip var í við slcoðun. Samtökin telja 
álcvæðin of almenn og matslcennd.

Varðandi 26. gr. frumvarpsins telja samtöldn tilefnislaust að leggja á stjórnvaldsselctir á 
grundvelli brota samlcvæmt álcvæðinu eins og hér er lagt til. Athygli er valdn á þeirri 
staðreynd að öll nýsmíði slcipa er háð eftirliti Samgöngustofu. Sldp fæst eldci slcráð á 
íslenslca sldpaslcrá nema að undangenginni úttelct og veittu samþyldd Samgöngustofu. 
Hvorlci fæst slcráning né haffæri fyrr en blessun Samgöngustofu liggur fyrir hverju sinni. 
Það er því vandséð hvernig stjórnvaldsselctum lcunni að vera beitt vegna brota á 26. gr. 
laganna.



Ætluð brot á ákvæðum 38. gr. laganna eru sama marki brennd. Ákvæðið er almenns eðlis 
og hefur að geyma almennar hátternisreglur mikið frekar en ákvæði sem hefur að geyma 
skýran refsigrundvöll.

Þá telja samtöldn að há- og lámarkssektarfjárhæðir verði að lækka enda kemur það eldd 
niður á þeim vemdarhagsmunum sem ákvæðinu er ætlað að vemda.

Fulltrúar samtakanna eru reiðubúnir til að mæta á fund nefndarinnar og ræða þessar 
athugasemdir nánar.

Virðingarfyllst, 
f.h. SFS

Heiðmar Guðmundsson
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