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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um siglingavernd, nr. 50/2004, lögum um loftferðir, nr. 
60/1998, vopnalögum, nr. 16/1998, og lögreglulögum, nr. 90/1996, með síðari breytingum 
(laumufarþegar, stjórnvaldssektir, dagsektir, bakgrunnsathuganir, o.fl.).

Viðskiptaráð þakkar nefndinni fyrir það tækifæri að fá að veita umsögn um ofangreint lagafrumvarp. Það er 
mat ráðsins að a-liður 11. gr. frumvarpsins veiti víðtækar heimildar til inngripa í friðhelgi einkalífs 
einstaklinga án þess að brýn nauðsyn sé til. Ákvæðið brjóti því gegn 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 
sem segir að allir skuli njóta friðhelgis, einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Þá telur Viðskiptaráð þetta sama 
ákvæði vera meira íþyngjandi fyrir flugrekendur og starfsmenn en krafist sé sbr. skuldbindingar Íslands 
vegna EES samningsins. Ákvæðið sé því úr takti við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um einföldun 
regluverks atvinnulífsins.

Í a-lið 11. gr. frumvarpsins er kveðið á um að óska skuli eftir bakgrunnsathugun lögreglu á eyðublaði sem 
ríkislögreglustjóri ákveði. Lagt er til að við bakgrunnsathugun skuli lögregla afla 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, að fengnu skriflegu samþykki viðkomandi einstaklings. Slík athugun skuli fara fram með 
reglulegu millibili og eigi sjaldnar en á fimm ára fresti.

Af framangreindu er ljóst að einstaklingur sem vill starfa á haftasvæði flugvalla þarf að gangast undir 
umfangsmikla bakgrunnsathugun sem lítur til persónulegra málefna viðkomandi, eins og upplýsingum um 
vanskil, dómsmeðferðir í einkamálum og hjúskaparstöðu. Jafnframt er lögreglu veitt heimild til að 
framkvæma slíka athugun oftar en einu sinni með reglubundnum hætti. Viðskiptaráð telur ekki 
réttlætanlegt að nota slíkar persónuupplýsingar til að ákveða af eða á um öryggisvottun til starfa á 
flugvöllum. Af þeim sökum telur ráðið það ekki samræmast 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins að veita svo 
víðtækar heimildir til inngripa í friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu einstaklinga án þess að nauðsyn 
krefji.
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Þá telur Viðskiptaráð ákvæðið ganga lengra en skuldbindingar Íslands vegna EES samningsins krefjast. Í 
reglugerð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. 185/2010 um flugvernd er þess ekki krafist að 
safnað sé viðkvæmum persónuupplýsingum um vanskil, dómsmeðferðir í einkamálum eða hjúskaparstöðu. 
Þá krefjast önnur Evrópuríki þess ekki að slíkum upplýsingum sé safnað áður en öryggisheimild sé veitt til 
einstaklinga sem starfa vilja á haftasvæðum flugvalla.

Af þeim sökum telur ráðið að a-liður 11. gr. frumvarpsins sé úr takti við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 
um einföldun regluverks atvinnulífsins. Þar er tekið fram að sérstakt markmið sé að engar nýjar íþyngjandi 
reglur verði innleiddar fyrir atvinnulífið án þess að um leið falli brott jafnveigamiklar kvaðir. Ekki fæst séð 
að ákvæðið samræmist því markmiði í núverandi mynd, þar sem engar kvaðir fyrir flugrekendur eru felldar 
niður á móti því íþyngjandi ákvæði sem hér eru gerðar athugasemdir við. Í ljósi þess að ráðgjafanefnd 
forsætisráðuneytisins um opinberar eftirlitsreglur hefur verið falið að fylgja eftir ofangreindu markmiði 
leggur Viðskiptaráð til að kallað sé eftir sjónarmiðum nefndarinnar um frumvarp þetta.

Viðskiptaráð leggur til í ljósi framangreindra atriða að a-liður 11. gr. lagafrumvarpsins verði felldur brott.

Ráðið óskar eftir því að fá að skýra sjónarmið sín frekar á fundi umhverfis- og samgöngunefndar.

Virðingarfyllst, 
f.h. Viðskiptaráðs Íslands

framkvæmdastjóri
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