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1. gr. 
Markmið og tilgangur. 

 Utanríkisráðuneytið, innanríkisráðuneytið, fjármálaráðuneytið, embætti Tollstjóra og 
Ríkislögreglustjóra gera með sér eftirfarandi samstarfssamning vegna alþjóðlegra 
skuldbindinga og samþykkta sem Ísland er aðili að og varða eftirlit með útflutningi er kann að 
ógna alþjóðaöryggi. 
 Tilgangur samningsins er að auka skilvirkni í framkvæmd þeirra lagaákvæða sem eiga 
við um eftirlit með útflutningi sem má nota, með beinum eða óbeinum hætti, til hryðjuverka, 
bælingar eða í hernaðarlegum tilgangi, svo og um eftirlit með þjónustu og fjárfestingum sem 
honum tengist. 
  

2. gr. 
Helstu lagaákvæði og alþjóðasamstarf. 

 Helstu lagaákvæði sem varða útflutningseftirlit eru lög um eftirlit með þjónustu og 
hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu nr. 58/2010, lög um framkvæmd alþjóðlegra 
þvingunaraðgerða nr. 93/2008, tollalög nr. 88/2005 og almenn hegningarlög nr. 19/1940. 
 Helsta alþjóðasamstarfið sem varðar útflutningseftirlit fer fram á vettvangi 
Ástralíuhópsins (AG), sem fjallar um efnavopn, sýkla og eiturefni, Eftirlitskerfisins með 
flugskeytatækni (MTCR), Kjarnbirgjahópsins (NSG) og Wassenaar-fyrirkomulagsins (WA), 
sem fjallar um hefðbundin vopn og hluti með tvíþætt notagildi, auk öryggisráðs Sameinuðu 
þjóðanna. 

 Helsti útflutningur sem kann að ógna alþjóðaöryggi eru hergögn, þ.m.t. hefðbundin 
vopn og gereyðingarvopn, hlutir með tvíþætt notagildi, búnaður sem nota mætti til bælingar 
innanlands í öðrum ríkjum, búnaður sem tengist kjarnorkuframleiðslu, flugskeytatækni eða 
annar slíkur búnaður sem öryggisráð Sameinuðu þjóðanna eða aðrar alþjóðastofnanir ákveða. 

 
3. gr. 

Hlutverk utanríkisráðuneytisins. 
 Leiki grunur að lög um eftirlit með útflutningi hafi verið brotin, eða ef slík hætta þykir 
vera fyrir hendi, m.t.t. þess útflutnings og þeirrar atvinnustarfsemi sem fer fram á Íslandi, skal 
utanríkisráðuneytið senda embætti Ríkislögreglustjóra allar viðkomandi upplýsingar, sbr. 8. 
gr. laga nr. 58/2010. Sama skylda á við varðandi embætti Tollstjóra ef brotið varðar eða kann 
að varða við tollalög. 
 Utanríkisráðuneytið sendir embætti Tollstjóra og embætti Ríkislögreglustjóra afrit af 
útgefnum útflutningsleyfum skv. lögum nr. 58/2010 eins fljótt og hægt er. Útflutningsleyfi 
kunna að innihalda upplýsingar sem leynt skulu fara, sbr. 5. og 6. gr. upplýsingalaga nr. 
50/1996 og 10. gr. laga nr. 58/2010, og skal farið með þau sem trúnaðarmál, nema heimild  
utanríkisráðuneytisins komi til. 
 Utanríkisráðuneytið upplýsir embætti Tollstjóra og Ríkislögreglustjóra um 
tilkynningar sem berast á grundvelli 2. mgr. 9. gr. laga nr. 58/2010. 
 

4. gr. 
Hlutverk embættis Tollstjóra. 

 Embætti Tollstjóra aðstoðar utanríkisráðuneytið við eftirlit með leyfisskyldum 
útflutningi, m.a. með því að gera útflytjendum að skrá í viðeigandi kerfi sem Tollstjóri 
ákveður, upplýsingar um leyfisnúmer og/eða dagsetningu útflutningsleyfis 
utanríkisráðuneytisins.  



 

3 
 

Komi í störfum embættis Tollstjóra upp grunur um að ákvæði laga nr. 58/2010 hafi 
verið brotin skal embættið upplýsa utanríkisráðuneytið og eftir atvikum embætti 
Ríkislögreglustjóra þar um. 
 

5. gr. 
Hlutverk embættis Ríkislögreglustjóra. 

 Leiki grunur á að lög um eftirlit með útflutningi hafi verið brotin, eða ef slík hætta 
þykir vera fyrir hendi, m.t.t. þess útflutnings og þeirrar atvinnustarfsemi sem fer fram á 
Íslandi, skal embætti Ríkislögreglustjóra upplýsa utanríkisráðuneytið og embætti Tollstjóra 
þar um, eftir því sem við á. Ef Ríkislögreglustjóri hyggst skoða útflutningsvöru í tengslum við 
rannsókn á slíku broti skal haft samráð við Tollstjóra. Ef ástæða er til kemur 
Ríkislögreglustjóri máli í viðeigandi lögreglurannsókn og eftir atvikum vísar kæru til 
viðkomandi lögreglustjóra.  
            Ríkislögreglustjóri aðstoðar utanríkisráðuneytið við upplýsinga- og gagnaöflun hjá 
útflytjendum, sbr. 8. gr. laga nr. 58/2010, ef eftir því er leitað, svo og við tæknilegt mat og 
áhættumat á umsóknum um útflutningsleyfi, m.a. með því að viðhalda og byggja upp 
alþjóðlegt tengslanet sitt. 
 

6. gr. 
Vettvangur samstarfs. 

 Utanríkisráðherra skipar starfshóp um útflutningseftirlit, með fulltrúum 
utanríkisráðuneytis, innanríkisráðuneytis, fjármálaráðuneytis, embættis Tollstjóra og embættis 
Ríkislögreglustjóra. Starfshópurinn hittist eftir þörfum til þess að tryggja virka framkvæmd 
útflutningseftirlits á grundvelli þessa samstarfssamnings og gerir tillögur um breytingar á 
honum eftir atvikum. Jafnframt hugar starfshópurinn að leiðum til aukinnar skilvirkni til þess 
að ná settum markmiðum laga nr. 58/2010. Hópurinn skipar með sér verkum. 
            Starfshópur um útflutningseftirlit skiptist m.a. á upplýsingum um breytingar á lögum 
og reglum á ábyrgðarsviði viðkomandi ráðuneyta, sem kunna að vera í vændum. Hann hefur 
samráð við viðkomandi hagsmunaaðila og samtök, m.a. til að tryggja að eftirlit með 
útflutningi verði ekki óþarflega íþyngjandi fyrir atvinnulífið. Starfshópurinn skal í störfum 
sínum huga að einföldun stjórnsýslu á þessu sviði og gera tillögur að lagabreytingum með því 
markmiði ef þörf er á. 
            Tilkynningar samkvæmt samningi þessum skulu sendar fulltrúum starfshópsins, eftir 
því sem við á, nema viðkomandi stofnun ákveði annað. 
 Samningnum fylgir viðauki þar sem tengiliðir stofnana komi fram. Viðaukinn skal 
uppfærður eftir þörfum. 
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