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Vísað er til bréfs Flugleiða dags. 20.03.2002 til allsheijamefhdar, þar sem gerð er athugasemd 
við 18., 42. og 56. gr. frumvarps til laga um útlendinga sem nú er til meðferðar hjá háttvirtri 
allshetjameíhd.

Skv. 2. mgr. 16. gr. núgildandi laga um eftirlit með útlendingum nr. 46/1965 er 
flutningsaðila gert skylt að annast alfarið um flutning farþega sem meinuð er landganga hér á 
landi, til þess staðar er hann koma frá. Þessi grein er mjög viðtæk og afdráttarlaus.

56. gr. frumvarpsins til útlendingalaga er lögfesting á gildandi framkvæmd hér á landi og í 
nágrannalöndum okkar um áratuga skeið. Með greininni ætlunin að setja núgildandi heimild 
16. gr. laga um eftirlit með útlendingum nánari skorður ásamt þvi að lögfesta framkvæmd 
um flutning á fólki sem synjað er um landgöngu á íslandi. Samsvarandi ákvæði eru í löggjöf 
nágrannalanda okkar. Þá er greinin í fullu samræmi við ICAO samninginn (Convention on 
Intemational Civil Aviation) Annex 9., 10. útgáfa ( 1997) í 3 kafla viðaukans, greinum 3.39 
til og með 3.51 skuldbinda samningsríkin sig til að fylgja þeim reglum, sem efnislega eru 
mótaðar í 56. gr. frumvarpsins. í greininni felst þvi ekki breyting frá núgildandi framkvæmd 
hér á landi, en hins vegar er þar um að ræða nánari útfærslu á hinni víðtæku heimild 
núgildandi 16.gr.

Hvað varðar athugasemdir Flugleiða við efiiisinntak 42. gr. frumvarpsins, virðist gæta 
nokkurs misskilnings. Ákvæðinu er ætlað að takmarka og þrengja heimildir yfirvalda til þess 
að synja ríkisborgurum Schengen-ríkjanna landgöngu við ferðir yfir ytri landamæri 
Schengen svæðisins. Ákvæðinu er ekki ætlað að taka til ferða EES-borgara er þeir ferðast 
innan svæðisins.

Við gildistöku Schengen-samningsins þann 25. mars 2001 varð sú breyting á, að eingöngu er 
mögulegt við venjulegar kringumstæður, að synja um landgöngu eða vísa útlendingi frá er 
kemur til landsins yfir ytri landamæri Schengen svæðisins.
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A f framansögðu má ljóst verða að tilvitnaðar greinar frumvarpsins, 18. gr., 42. gr. og 56. gr. 
hafa ekki í för með sér íþyngjandi afleiðingar fyrir flutningsaðila, sér i lagi ef litið er til 
gildandi laga, framkvæmdar þeirra til þessa dags og tilvitnaðs viðauka i alþjóðlegum 
sáttmála um allir flugrekendur verða að hlíta.


