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Reykjavík, 5. mars 2014.

Efni: Umsögn Flugfreyjufélags íslands og Flugvirkjafélags íslands um frumvarp til laga um
breytingu á lögum um siglningavernd nr. 50/2004, lögum um loftferðir, nr. 60/1998, o.fl., 
221. mál, lagt fyrir 143. löggjafarþing 2013-2014.

Vísað er til tölvuskeytis frá nefndasviði Alþingis hinn 14. feb. sl., þar sem að umbj. mínum, 
Flugfreyjufélagi íslands og Flugvirkjafélagi íslands, var boðið að skila umsögn um ofangreint frumvarp 
(hér eftir vísað til sem „frumvarpið"). í tilefni af bréfinu beina umbj. mínir eftirfarandi erindi til 
nefndarinnar.

Umbj. mínir gera alvarlegar athugasemdir við efni 11. gr. frumvarpsins, sem gerir ráð fyrir breytingu á 
70. gr. c í loftferðalögum nr. 60/1998, og við 16. gr. frumvarpsins, tillögu um breytingu á h-lið í 2. 
mgr. 5. gr. lögreglulaga nr. 90/1996, sbr. nánar eftirgreint. Sjá umbj. mínir enga ástæðu til þess að 
breytingar séu gerðar á ákvæði 70. gr. c í loftferðalögum. Er því farið fram á að fallið verði frá 
tillögum um breytingar á ákvæðinu skv. a-lið 11. gr. frumvarpsins. Hið sama á við um 16. gr. 
frumvarpsins.

I. Almennt um lagaheimild til bakerunnsathugana/bakerunnsskoðana.

Heimild til bakgrunnsathugana sækir í grunninn stoð í ákvæði 70. gr. c í lögum um loftferðir nr. 
60/1998. Þar segir m.a. að áður en Flugmálastjórn íslands, rekstraraðila flugvallar, rekstraraðila 
flugleiðsöguþjónustu eða flugrekanda er heimilt að veita einstaklingi aðgang að haftasvæði 
flugverndar og viðkvæmum upplýsingum um flugvernd eða heimila honum að sækja námskeið í 
flugverndarþjálfun skuli óska eftir bakgrunnsskoðun og öryggisvottun lögreglu sem aflar upplýsinga 
um viðkomandi, svo sem úr skrám lögreglu, sakaskrá eða öðrum opinberum skrám, að fengnu 
skriflegu samþykki viðkomandi einstaklings. Skuli slík athugun fara fram með reglulegu millibili og eigi 
sjaldnar en á fimm ára fresti. í 70. gr. d er ráðherra svo veitt heimild til setningar reglugerðar um 
bakgrunnsathuganir.

Á grundvelli lagaheimildarinnar setti ráðherra reglugerð nr. 985/2011 um flugvernd. Með 
reglugerðinni eru innleiddar í íslenskan rétt nokkrar reglugerðir framkvæmdastjórnar ESB, sbr. 61. gr. 
reglugerðarinnar. Bakgrunnsathugun er skilgreind í 3. gr. reglugerðarinnar en nánari ákvæði eru um 
þær athuganir í V. kafla reglugerðarinnar.

II. Fyrri framkvæmd ríkislögreglustióra á bakerunnsathueunum.

Ríkislögreglustjórinn samdi á sínum tíma sérstakt umsóknarform um bakgrunnsathuganir, sem virtist 
samkvæmt forminu eiga að byggja á ákvæðum reglugerðar nr. 985/2011, enda kemur í því fram að 
bakgrunnsathuganir séu framkvæmdar á einstaklingum á grundvelli reglugerðar nr. 985/2011, sbr.
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lög um loftferðir nr. 60/1998. Öllum þeim sem sóttu um aðgangsheimild var gert að skila forminu 
útfylltu, en tilgreina þurfti á því hvort sótt væri um svonefndan áhafnapassa eða aðgangspassa. 
Munurinn felst í því að áhafnapassinn er fyrir áhafnir flugfara en aðgangspassinn fyrir aðra 
starfsmenn en áhafnarmeðlimi sem að fara um flugverndarsvæði.

Umbj. mínir og félagsmenn þeirra, hverjir fara oft daglega um flughaftasvæði vinnu sinnar vegna, 
voru verulega ósáttir við umrætt umsóknareyðuform og þær upplýsingar sem óskað var eftir með því 
formi, sem lutu m.a. að einkamálefnum og fjárhagsmálefnum einstaklinga. Töldu umbj. mínir að 
margvísleg atriði í umsóknareyðuformi færu langt fram úr heimildum þeim sem veittar væru í 
lögunum og reglugerð til upplýsingaöflunar en einnig að upplýsingaöflunin í heild bryti í bága við 
réttarreglur um persónuvernd og sjónarmið á því sviði. Af þeim ástæðum var kvörtun rituð af hálfu 
umbj. minna til Persónuverndar í september 2012.

III. Úrskurður Persónuverndar í máli nr. 2012/969.

í úrskurði Persónuverndar, dags. 4. mars 2013 (mál nr. 2012/969), vegna kvörtunar umbj. minna var 
komist að þeirri niðurstöðu að við framkvæmd bakgrunnsathugunar á grundvelli laga nr. 60/1998 um 
loftferðir væri ríkislögreglustjóra óheimil öflun upplýsinga um hvort einstaklingi, sem sætir athugun, 
hefði verið stefnt eða biði málsmeðferðar í  einkamáli; hvort viðkomandi væri á skrá Creditinfo 
Lánstrausts hf yfir fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga; og um hjúskaparstöðu viðkomandi og 
maka eða sambýling.

í forsendum úrskurðarins er á það bent að vinnsla persónuupplýsinga með bakgrunnsathugun verði 
að samrýmast kröfum 7. gr. laga nr. 77/2000 um sanngirni, málefnalegan tilgang og meðalhóf við 
vinnslu persónuupplýsinga. Segirsíðan í niðurstöðum úrskurðarins:

„Við mat á því hvort þessum kröfum sé fullnægt ber að líta til þess að almennt skal skýra 
þröngri skýringu þau ákvæði sem takmarka mannréttindi -  í þessu tilviki réttinn til friðhelgi 
einkalífs og um leið réttinn til atvinnufrelsis, sbr. 71. og 75. gr. stjórnarskrárinnar. Þá verður 
að túlka framangreind ákvæði laga nr. 60/1998 í Ijósi reglugerðar 185/2010/ESB, nánar 
tiltekið greina 11.1.3 og 11.1.4 sem fyrr eru raktar, en þar er mælt fyrir um það markmið 
bakgrunnsathugana að fá staðfest hver viðkomandi sé, kanna sakaferil undanfarin fimm ár, 
sem og að kanna vinnu- og námsferil á sama tímabili. Af orðalagi verður ráðið að um 
lágmarkskröfur til bakgrunnsathugana sé að ræða, en ákvæðin verður engu að síður að skýra 
þröngt með sama hætti og umrædd ákvæði í íslenskri löggjöf. í því sambandi skal þess getið 
að þau ákvæði, sem sett hafa verið um bakgrunnsathuganir, lúta fyrst og fremst að öflun 
upplýsinga um sakaferil fremur en einkaréttarleg atriði.

í Ijósi framangreinds telur Persónuvernd öflun upplýsinga um aðild að einkamáli fyrir 
dómstólum, færslurá fyrrnefndri skrá Creditinfo-Lánstrausts hf., hjúskaparstöðu og maka eða 
sambýling fara fram úr því sem heimilt getur talist samkvæmt umræddum ákvæðum laga nr.
60/1998 og 1. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 985/2011, sbr. og áðurnefndar kröfur 7. gr. laga nr. 
77/2000. Þegar litið er til fyrrgreindra ákvæða reglugerðar 185/2010/ESB eru hins vegar ekki 
gerðar athugasemdir við að ríkislögreglustjóri fari fram á upplýsingar um náms- og starfsferil 
einstaklings á síðustu fimm árum. Þá eru ekki gerðar athugasemdir við að ríkislögreglustjóri 
hafi eftirlit með skráningum einstakiinga í málaskrá lögreglu, enda hefur hann heimild til þess 
samkvæmt 1. mgr. 27. gr. reglugerðar nr. 985/2011, en lögð er áhersla á að við slíkt eftirlit sé 
gætt meðalhófs."

2



DRAUPNIR

L 0  G M A N N S t> J Ó  N U S T A

IV. Úrskurður Persónuverndar ekki virtur.

Umbj. mínir töldu að niðurstaða Persónuverndar væri það afdráttarlaus og skýr að látið yrði af öllum 
tilraunum til þess að afla upplýsinga er varða einkamálefni og fjárhagsupplýsingar um einstaklinga 
vegna bakgrunnsathugana. Raunin hefur orðið allt önnur ef marka má efni frumvarpsins, sbr. 
sérstaklega ákvæði 11. og 16. gr. Umbj. mínir lýsa furðu yfir því og mótmæla að frumvarpshöfundar 
kjósi að sniðganga úrskurð Persónuvemdar, sem er afar skýr um það að umrædd upplýsingaöflun 
brjóti gegn lögum, reglugerð ESB og stjórnarskrárvörðum réttindum þeirra einstaklinga sem um 
flughaftasvæði fara. Enn meiri furðu sætir að höfundar frumvarpsins skuli í athugasemdum með 
frumvarpinu telja að tillaga 11. gr. (og um leið 16. gr.) sé til þess gerð að koma til móts við ábendingar 
og úrskurð Persónuverndar. Virðist þvert á móti sem að með framsetningu ákvæðanna sé litið 
framhjá þeirri niðurstöðu Persónuverndar að með upplýsingaöflun um einkamálefni og 
fjárhagsmálefni einstaklinga sé brotið gegn lögum, reglugerð ESB og stjórnarskrá. Með vísan til 
niðurstöðu Persónuverndar og til þeirra raka sem hér fylgja á eftir, er því vísað á bug sem fram kemur 
í athugasemdum með 11. gr. frumvarpsins, að ekki sé unnt að framkvæma bakgrunnsathuganir nema 
unnt sé að ganga úr skugga um upplýsingarnar, þ.m.t. upplýsingar um einkamálefni og 
fjárhagsmálefni.

Samkvæmt 2. mgr. 11. gr. er gert ráð fyrir að lögregla geti aflað upplýsinga um viðkomandi, svo sem 
úr skrám lögreglu, þ.m.t. málaskrá, sakaskrá, Þjóðskrá, vanskilaskrá, frá tollyfirvöldum, dómstólum og 
sýslumönnum og úr upplýsingakerfi Alþjóðalögreglunnar eða annarra erlendra yfirvalda eða úr 
öðrum opinberum skrám. Samkvæmt 3. mgr. er svo lögreglu heimilt að nýta upplýsingar úr málaskrá 
lögreglu sem varðar einstakling með beinum hætti, til synjunar á útgáfu öryggisvottunar samkvæmt 
grein þessari sé það mat lögreglu að upplýsingarnar gefi tilefni til að draga í efa hæfni eða 
trúverðugleika einstaklingsins til að fara með málefni flugverndar lögum samkvæmt.

Ljóst má vera að þarna er gerð tillaga um að fest verði í lög upplýsingaöflun ríkislögreglustjórans með 
sama hætti og hann útfærði samkvæmt því eyðublaði sem miðað var við fyrir úrskurð 
Persónuverndar, sbr. framangreint. Þau atriði sem þar eru nefnd og lúta að upplýsingum sem ekki 
tengjast sakamálum eða afbrotaferli, hefur Persónuvernd með úrskurði sínum talið að stangist á við 
hvort tveggja lög og stjórnarskrá. Þetta nær til upplýsinga m.a. úr Þjóðskrá, vanskilaskrá, frá 
tollyfirvöldum, dómstólum, sýslumönnum og öðrum opinberum skrám.

V. Upplvsingaöflun um einka- og fiárhagsmálefni óréttmæt og ónauðsvnleg.

Engin réttmæt eða nauðsynleg ástæða er fyrir því að upplýsinga um fjárhagsmálefni einstaklinga eða 
einkamálefni þeirra sé aflað við mat á veitingu aðgangsheimildar að flugverndarsvæði. Er með slíkri 
upplýsingaöflun gengið freklega inn á þá persónuvernd sem að einstaklingar njóta lögum samkvæmt 
og gegn stjórnarskrárvarðri friðhelgi einkalífs. Þá liggja engar reglur fyrir um það með hvaða hætti 
umræddar upplýsingar um einstaklinga verða varðveittar eða hvort eða hvenær þeim verður eytt 
eftir starfslok. Með 11. gr. frumvarpsins er reynt að útvíkka þann ramma sem ríkislögreglustjóranum 
er veittur til upplýsingaöflunar samkvæmt lögunum og reglugerð. Farið er þar langt út fyrir eðlileg og 
nauðsynleg mörk í þeirri upplýsingaöflun og langt út fyrir þann ramma sem nú er heimilaður, bæði 
skv. 70. gr. c í loftferðalögum og samkvæmt reglugerð nr. 985/2011.

Það eyðublað sem að ríkislögreglustjórinn gerði einstaklingum að fylla út fyrir þann tíma er úrskurður 
Persónuverndar gekk, gekk út á ýmsa upplýsingasöfnun sem ekki samræmdist reglugerð nr. 
985/2011. Átti þetta m.a. við upplýsingaöflun frá Lánstraust (Creitinfo), sem að inniheldur eingöngu 
einkaréttarlegar fjárhagsupplýsingar um einstaklinga og lögaðila, upplýsingar um hjúskaparstöðu og 
um maka eða sambýling, upplýsingar um refsivert athæfi á íslandi eða erlendis og að því er fram
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kemur m.a. einkaréttarlegs eðlis. Þar var umsækjandi beðinn um að upplýsa hvort honum hefði verið 
stefnt eða hvort hann bíði málsmeðferðar í einkamáli á íslandi eða erlendis.

Umbj. mínir benda á að upplýsingaleit er varðar einka- og fjárhagsmálefni einstaklinga, svo sem a- 
liður 11. gr. í frumvarpinu gerir ráð fyrir, er í hróplegu ósamræmi við tilgang bakgrunnsathugana, svo 
sem honum er lýst í skilgreiningu á bakgrunnsathugun (e. Background Check) í 3. gr. reglugerðar nr. 
985/2011, sem og í þeim evrópsku reglugerðum sem að loftferðalög og reglugerð eru byggð á. Ljóst 
má vera að markmiðið er einkum að kanna hvort til staðar sé sakaferill eða afbrotaferill hjá 
umsækjanda, en í engu er vikið að því að veita beri upplýsingar um einkamálefni eða fjárhagsstöðu 
viðkomandi. Ekki verður séð í hvaða réttmæta tilgangi á að skylda einstakling til þess að samþykkja að 
leitað verði upplýsinga um hvort að hann sé með einhverjum hætti skráður í Lánstraust (Creditinfo). í 
athugasemdum við ákvæði 11. gr. frumvarpsins kemur þó fram að gjalda beri varhug við því að beitt 
sé úrræðum hvað varðar fjárhagsleg málefni einstaklings honum í óhag. Þetta eru þó ekki meira en 
fögur orð í lögskýringargagni, án þess að tvímæli séu tekin af með þetta eða að regla frumvarpsins 
kveði beinlinis á um það sama. Leiðir þetta í Ijós að mati umbj. minna að enginn tilgangur er með því 
að afla upplýsinga um fjárhagsmálefni einstaklinga í tengslum við mat á aðgangi að haftasvæði.

Upplýsingaöflun þessi gengur þannig mun lengra en skyldubundin upplýsingaöflun samkvæmt 
reglugerð ESB um sama efni. Algjörlega er á huldu hvernig embætti ríkislögreglustjóra færi með 
upplýsingar um að einstaklingur væri sem dæmi vegna peningaskuldar skráður þannig í kerfi 
Lánstrausts að honum hefði verið send greiðsluáskorun frá innheimtufyrirtæki eða þá að 
árangurslaust fjárnám hefði verið gert hjá honum. Með engu móti verður séð hvernig að slíkar 
upplýsingar eiga að hafa áhrif á aðgangsheimild viðkomandi á flugverndarsvæði. Það athugast einnig 
vegna upplýsinga sem frá Creditinfo stafa, að upplýsingar þær sem þaðan eru fengnar eru eingöngu 
að ákveðnu mark upplýsingar sem löglega hafi verið birtar í opinberum auglýsingum. í kerfum 
Lánstrausts eru hins vegar t.a.m. birtar upplýsingar um greiðsluáskoranir sem að innheimtufyrirtæki 
hafa sent einstaklingum og lögaðilum, og útgefnar og áritaðar stefnur í einkamálum. Einungis 
tilteknar upplýsingar, líkt og um árangurslaus fjárnám og úrskurðir um gjaldþrotaskipti, eru fengnar 
frá opinberum aðilum.

Hið sama á við um upplýsingar frá dómstólum sem gert er ráð fyrir í 11. gr. frumvarpsins að aflað 
verði, s.s. um einkamál sem viðkomandi er aðili að. Upplýsingar um einkamál hjá dómstólum varða 
ekki mögulegt refsivert athæfi, sakaferil eða annað sem máli kann að skipta við mat á því hvort veita 
beri aðgang að flugverndarsvæði. Þessi liður í upplýsingaöflun stangast því á við lög og við tilheyrandi 
reglugerð ESB. Illskiljanlegt er í hvaða tilgangi afla þurfi þessara einkaréttarlegu upplýsinga frá 
umsækjendum. Sem dæmi getur einstaklingur staðið í deilum um fjárskuldbindingu og ákveðið að 
láta á þann rétt sinn reyna fyrir almennum dómstólum. Fráleitt er að ríkislögreglustjórinn geti krafið 
einstakling upplýsinga um hvort að hann hafi nýtt slíkt réttarúrræði, haft þær upplýsingar til 
hliðsjónar við bakgrunnsathugun eða látið mat á aðgangsheimild að flugverndarsvæði ráðast á þeim 
upplýsingum.

VI. Nvting upplysinea til að svnia öryggisvottun án takmarkana.

Eins og áður er rakið kemur fram í 3. mgr. a-liðar 11. gr. frumvarpsins, að lögreglu verði heimilt að 
nýta upplýsingar úr málaskrá lögreglu sem varðar einstakling með beinum hætti, til synjunar á útgáfu 
öryggisvottunar samkvæmt greininni sé það mat lögreglu að upplýsingarnar gefi tilefni til að draga í 
efa hæfni eða trúverðugleika einstaklingsins til að fara með málefni flugverndar lögum samkvæmt. Af 
hálfu umbj. minna er athygli vakin á því að ekkert kemur fram um hvers konar upplýsingar eiga að 
leiða til takmörkunar á aðgangsheimild, svo sem eðlilegt er að liggi Ijóst fyrir um. Samkvæmt reglu 3. 
mgr. a-liðar 11. gr. er ríkislögreglustjóranum algjörlega í sjálfsvald sett að hafna því að samþykkja 
einstakling eftir bakgrunnsathugun sem að leiðir í Ijós t.d. það eitt að viðkomandi er skráður með 
einhverjum hætti inn á vef Lánstrausts.
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VII. Brot gegn stiórnarskrárvörðum réttindum félagsmanna FFÍ og FVFÍ.

Það athugast varðandi ákvæði 2. og 3. mgr. a-liðar 11. gr. frumvarpsins, að synjun á því að veita 
félagsmönnum umbj. minna, sem eru flugfreyjur, flugþjónar og flugvirkjar, aðgang að 
flugverndarsvæði á grundvelli þess að viðkomandi standist ekki bakgrunnsathugun leiðir til þess að 
viðkomandi er gert ómögulegt að rækja starfa sinn. Hér er um að ræða félagsmenn sem í mörgum 
tilfellum hafa áralanga og kostnaðarsama menntun að baki við að afla starfsréttinda í sínu fagi og 
hafa lífsviðurværi sitt af því að fara um flugverndarsvæði. Ákvæði 11. gr. frumvarpsins og beiting þess 
ákvæðis getur því haft stórfellt inngrip í stjórnarskrárvarinn atvinnurétt og atvinnufreisi manna, sbr.
75. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944. Telja verður að með sama ákvæði sé farið í verulegu á skjön við 
friðhelgi einkalífsins, sem varin er af stjórnarskránni, sbr. 71. gr. stjórnarskrárinnar. Persónuvernd er 
sömu skoðunar, sbr. niðurstöðu framangreins úrskurðar, þar sem m.a. er komist að niðurstöðu um að 
mannréttindi séu takmörkuð með upplýsingaöfluninni.

VIII. Upplýsingasöfnun samkvæmt frumvarpinu mun brióta gegn ákvæðum laga nr. 77/2000 um 
persónuvernd og meðferð persónuupplvsinga.

Umbj. mínir telja að ákvæði a-liðar 11. gr. frumvarpsins sé með þeim hætti að það muni brjóta gegn 
ákvæðum laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Með ákvæðinu verði 
ekki farið með persónuupplýsingar í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd 
og friðhelgi einkalífs, sbr. 1. gr. laganna. Þá verði að gæta að því að þær upplýsingar sem aflað verður 
með bakgrunnsathugun eru í reynd mjög viðkvæmar persónuupplýsingar, sbr. 8. tl. 2. gr. laga nr. 
77/2000. Af því leiðir að enn ríkari kröfur ber að gera um að gætt sé ákvæða þeirra laga, sem ekki 
virðist vera gert samkvæmt efni frumvarpsins. Sömuleiðis telja umbj. mínir vandséð að ákvæði a-liðar
11. gr. frumvarpsins samrýmist kröfum 7. gr. laga nr. 77/2000 um sanngirni, málefnalegan tilgang og 
meðalhóf við vinnslu persónuupplýsinga.

Ennfremur er á það bent að engar reglur liggja fyrir um það með hvaða hætti upplýsingar um 
einstaklinga verða varðveittar, hverjir hafi aðgang að þeim eða hvort eða hvenær þeim verður eytt 
eftir starfslok einstaklings.

IX. Um 16. gr. frumvarpsins. um brevtingu á h-lið í 2. mgr. 5. gr. lögreglulaga nr. 90/1996.

Með vísan til alls framanritaðs telja umbj. mínir engar forsendur til þess að ákvæði h-liðar í 16. gr. 
frumvarpsins verði heldur leitt í lög, en það varðar einnig heimild ríkislögreglustjóra til 
upplýsingaöflunar við bakgrunnsathuganir, á sama grunni og samkvæmt a-lið 11. gr. frumvarpsins.

Umbj. mínir árétta þær kröfur sem settar eru fram að framan.

Óskað er eftir því að fulltrúar umbj. minna fái að koma á fund umhverfis- og samgöngunefndar 
Alþingis í því skyni að gera nánari grein fyrir athugasemdum sínum og svara eftir atvikum spurningum 
nefndarmanna.

Virðingarfyllst,
f.h. Flugfreyjufélags íslands og 
Flugvirkjafélags íslands,
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