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Efni: Athugasemd varðandi niðurlagsákvæði 28. greinar í frumvarpi til skipalaga.
mál 208.

28. grein fyrirliggjandi frumvarps fjallar um innflutning skipa. Efni greinarinnar er 
reyndar mikið til endurtekning á þeim reglum um smíði og búnað skipa sem reifaðar 
eru í 24. og 25 greinum frumvarpsins þar sem lýst er hvað kröfur eru gerðar til skipa. í 
24. greininni er ráðherra einnig veitt heimild til að setja ítarlegi reglur/skilyrði um það 
hverjum kostum skip skuli búið til að það fáist skráð á skipaskrá og/eða því sé veitt 
haffærisskírteini. 28. greinin er því efnislega óþörf.

Það er hins vegar lokasetning 28. gr. sem ég vil, af gefnu tilefni, vekja athygli á en þar 
segir: „Innflutningur skipa er háður samþykki Samgöngustofu". Það felst nefnilega 
(m.a.) í reglum 24. og 25. greina (og væntanlegum reglugerðum) hvað þarf til að skip 
fáist tekið á skipaskrá og er því ekki ljóst hvaða valdheimildir verið er að færa 
Samgöngustofu þegar sagt er að innflutningur skipa sé háður samþykki stofnimarinnar. 
Eru það kröfur umfram það sem fram kemur í öðrum greinum frumvarpsins um 
tæknilegan búnað og hönnun skipa? Ber Samgöngustofu að veita sérstakt innflutnings- 
leyfi fyrir skipi og ef svo, getur hún neitað að veita leyfi ef öll önnur skilyrði eru til staðar 
en samþykki stofnunarinnar?

í greinargerð um nefnda 28. grein segir það eitt að ákvæðið byggi á 8. gr. núgildandi 
laga nr. 47/2003, um eftirlit með skipum, og þarfnist ekki skýringar. í greinargerð með 
nefndri 8. gr. 1. 47/2003 kemur fram að greininni er ætlað gilda um skip sem flutt eru til 
landsins fullsmíðuð. Orðalagið um að innflutningur skipa sé háður samþykki 
stofnunarinnar er heldur óheppilegt og hefur valdið töfum og misskilningi við 
tollafgreiðslu þegar ný skip koma til landsins. Framkvæmd Samgöngustofu hefur 
nefnilega (og réttilega) verið sú að senda sk o ð u n arm en n  sína til að taka út skip sem 
áætlað er að flytja inn og gera athugasemdir við skipið, ef tilefni er til. Oft eru gefin út 
tímabundin haffærisskírteini til einnar ferðar, þannig að skipseigandi geti komið með 
skip sitt til íslands og unnið þar að úrbótum á þeim atriðum sem stofmmin hefur gert 
athugasemdir við, t.d. um setja séríslenskan búnað í skipið svo sem björgunargálga, sem 
ekki fást erlendis og er ekki viðurkenndur björgunarbúnaður erlendis. Ef hins vegar eru 
ekki gerðar neinar athugasemdir við skip eða búnað þess og það uppfyllir þannig allar
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reglur/kröfur sem gerðar eru til skipa þá hefur verklagsreglan verið sú að skip er tekið á 
skipaskrá án þess að gefið sé út sérstakt innflutningsleyfi. Eftir slíku samþykki/leyfi hafa 
þó tollayfirvöld stundum gengið af því það stendur í lögunum að Samgöngustofa skulu 
samþykkja sérstaklega innflutning skipa. Það gerir Samgöngustofa hins vegar bara í 
verki með því að taka skip á skipaskrá ef það uppfyllir allar reglur/kröfur en hafnar því 
ella. Eðlilegast væri því að fella niður setninguna í niðurlagi 28. gr., um að innflutningur 
skipa skuli vera háður [sérstöku] samþykki Samgöngustofu, því slíkt samþykki -eða 
synjun- felst í öðrum athöfnun stofnunarinnar.

Virðingar!

Garðar Garðarsson hrl.
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