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Reykjavíkurflugvelli, 7. mars 2014

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.)

Icelandair Group hf. þakkar fyrir það tækifæri að fá að veita umsögn um ofangreint 
lagafrumvarp. Frumvarpið er gríðarlega íþyngjandi fyrir félagið og starfsmenn þess líkt og 
nánar er rakið hér að neðan. í frumvarpinu eru lagðar til viðamiklar breytingar á lögum nr. 
60/1998 um loftferðir og hefði því verið eðlilegt að kanna afstöðu íslenskra flugrekenda til 
málsins á meðan það var enn til meðferðar í innanríkisráðuneytinu. Icelandair Group var ekki 
gert kunnugt um málið á því stigi þrátt fyrir að þar hafi verið haft samráð við fjölda aðila líkt 
og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu. Félagið heyrði því fyrst af þessum 
fyrirhuguðu breytingum á loftferðalögum þegar frumvarpið var lagt fram á Alþingi.

Icelandair Group hefur eftirfarandi athugasemdir við efni frumvarpsins:

Almennt um frumvarpið
í almennum athugasemdum greinargerðar með frumvarpinu kemur fram að það sé í samræmi 
við kröfur löggjafar á hinu Evrópska efnahagssvæði. Þess er hins vegar ekki getið 
nákvæmlega til hvaða réttarheimilda á sviði Evrópuréttar er vísað í þessu samhengi. Icelandair 
Group telur að í 11. gr. frumvarpsins sé gengið mun lengra heldur en í EB reglugerð nr. 
185/2010 um flugvemd1 og leiðbeiningarefni ECAC, Samtaka evrópskra flugmálastjóma. Þær 
breytingar sem lagðar em til í fmmvarpinu verða því ekki réttlættar með tilvísun til

1 Commision Regulation (EU) No. 185/2010 of 4 March 2010 laying down detailed measures for the 
implementation of the common basic standards on aviation security.
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skuldbindinga íslands skv. EES samningnum. í raun er það svo að aðildarríki ESB hafa ekki 
gengið eins langt og lagt er til í frumvarpi þessu þegar kemur að flugvemd. Lönd á borð við 
Bretland, sem meta vástig sitt mjög hátt vegna hryðjuverkaógnar, skoða t.d. ekki fjárhagslegar 
upplýsingar, upplýsingar um einkamál í dómskerfmu eða upplýsingar um hjúskaparstöðu við 
bakgrunnsathuganir.

í stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjömar kemur fram að ríkisstjómin muni beita sér fyrir 
einföldun regluverks atvinnulífsins líkt og nánar er þar greint frá:

Ríkisstjómin mun beita sér fyrir endurskoðun regluverks atvinnulífsins með einföldun og 
aukna skilvirkni þess að leiðarljósi. Markmið hennar verður að minnka skrifræði og einfalda 
samskipti við opinbera aðila um leið og kostnaði er haldið niðri. Sérstakt markmið er að engar 
nýjar íþyngjandi reglur verði innleiddar íyrir atvinnulífið án þess að um leið falli brott 
jafnveigamiklar kvaðir. Þannig munu heildaráhrif regluverksins þróast í rétta átt.

I ljósi þessarar afgerandi afstöðu rikisstjómarinnar til þess að einfalda regluverk i kringum 
atvinnulifið verður að gera athugasemdir við að EES reglur séu innleiddar hér á landi á meira 
íþyngjandi hátt fyrir atvinnulífið heldur en þörf er á. Oft er það þannig að slíkar reglur veita 
aðildarríkjum svigrúm til mats um það á hvaða hátt reglumar verða samræmdar landsrétti. I 
tilviki frumvarps þessa telur Icelandair Group að gengið sé mun lengra heldur en tilefni er til, 
atvinnulífinu til íþyngingar. Sú spuming vaknar þá um leið hvaða kvaðir á flugrekstri standi 
til að fella niður um leið og ofangreindar kvaðir verða leiddar i lög.

Hjá Icelandair Group starfar fjöldi flugliða sem þarf að fara i gegnum bakgmnnsathugun til 
þess að fá aðgang að haftasvæði flugvemdar. Félagið hefur eytt háum fjárhæðum í að þjálfa 
starfsfólk sitt á fullnægjandi hátt og hefur því mikla hagsmuni af því að flugliðum sé ekki 
veitt neikvæð umsögn í kjölfar bakgrunnsathugunar nema raunvemleg ástæða sé til. Þess má 
jafnframt geta að Félag íslenskra atvinnuflugmanna hefur kvartað til innanrikisráðuneytisins 
vegna atriða sem leitt hafa til neikvæðrar umsagnar að ósekju og tekur Icelandair Group heils 
hugar undir þær kvartanir.

1. mgr. a-liðar 11. gr.
Með þessu ákvæði er lagt til að áður en Samgöngustofu, rekstraraðila flugvallar, rekstraraðila 
flugleiðsöguþjónustu eða flugrekanda verður heimilt að veita einstaklingi aðgang að 
haftasvæði flugvemdar og viðkvæmum upplýsingum um flugvemd eða heimila honum að 
sækja námskeið í flugvemdarþjálfun skal óska eftir bakgrunnsathugun og öryggisvottun 
lögreglu á þar til gerðu eyðublaði sem ríkislögreglustjóri ákveður. I athugasemdum 
greinargerðar með frumvarpinu kemur svo fram ríkislögreglustjóra sé veitt ótvíræð heimild til 
að ákveða eyðublað sem einstaklingum er gert að skila til lögreglu, sé óskað eftir 
bakgmnnsathugun, en slíkt eyðublað hefur verið í notkun um langt skeið.

Icelandair Group vill árétta að eyðublað það, sem sagt er að hafi verið notað um langt skeið, 
var talið ganga allt of langt í því að ætla starfsmönnum að veita upplýsingar um persónuleg
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málefni, sbr. úrskurður Persónuvemdar nr. 2012/969. í kvörtun FÍA til Persónuvemdar sagði 
um þetta eyðublað:

í stöðluðu umsóknareyðublaði ríkislögreglustjóra um bakgrunnsathugun virðist hins vegar 
kveða við annan tón að hluta til. Þar er starfsmanni ætlað að veita upplýsingar um 
einkaréttarleg málefni, svo sem hvort hann sé í einkamáli eða hafl átt í slíku máli. Starfsmanni 
er ennfremur gert að samþykkja leit í „opinberum skrám, s.s. Lánstraust“ eins og það er orðað, 
en sú skrá hefur einungis að geyma upplýsingar er varða fjárhagsleg málefni viðkomandi 
aðila. Þetta samrýmist engan veginn skilgreiningunni á hugtakinu bakgrunnsathugun að mati 
FÍA. Verður hvorki séð að heimild standi til öflunar slíkra upplýsinga, né að málefnaleg rök 
standi að baki öflun slikra upplýsinga.“

Niðurstaða Persónuvemdar var sú að ríkislögreglustjóra væri óheimilt að afla frekari 
upplýsinga um einstaklinga vegna bakgrunnsathugana heldur en þeirra sem em nákvæmlega 
útlistaðar í lögum. Lagaákvæði sem veitir ríkislögreglustjóra opna heimild til að ákveða upp á 
eigin spýtur hvaða atriði koma fram á slíku eyðublaði teljast því að vettugi virðandi í ljósi 
framangreinds úrskurðar. Svo víðtæk heimild sem hér er lögð til gæti mögulega átt við um 
aðgang að upplýsingum sem varða þjóðaröryggi ríkisins, á grundvelli neyðarréttarsjónarmiða, 
en því fer fjarri að hægt sé að réttlæta svo víðtæka heimild vegna aðgangs að upplýsingum 
sem varða flugvemd.

2. mgr. a -liðar 11. gr.
Með þessu ákvæði er lagt 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. í athugasemdum greinargerð kemur fram að það sé mat 
ríkislögreglustjóra að ekki sé unnt að framkvæma viðunandi bakgmnnsathuganir á þeim 
einstaklingum sem hér um ræðir, vegna starfa í þágu flugvemdar, nema unnt sé að ganga úr 
skugga um framangreindar upplýsingar. Því er lagt til að kveðið verði ótvírætt á um þetta í 
lögunum. Þá segir að með því að heimila lögreglu ótvíræðan aðgang að upplýsingum úr 
Þjóðskrá og vanskilaskrá og frá dómstólum séu tekin af öll tvímæli um það að 
ríkislögreglustjóra sé heimilt að óska upplýsinga um hvort einstaklingi hafi verið stefnt eða 
bíði málsmeðferðar í opinbem máli eða einkamáli og um hjúskaparstöðu viðkomandi og maka 
eða sambýling og jafnframt um stöðu íjárhagslegra málefna einstaklings.

í 1. mgr. 71. gr. stjómarskrár lýðveldisins kemur fram að allir skuli njóta friðhelgis, einkalífs, 
heimilis og íjölskyldu. í 3. mgr. 71. gr. segir svo að þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. megi með 
sérstakri lagaheimild takmarka á annan hátt friðhelgi einkalífs, heimilis eða fjölskyldu ef 
brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra. Með hliðsjón af þessu verður að gera ríkar 
kröfur til þess að brýn nauðsyn standi til lögfestingu heimilda sem veita heimildir til inngripa 
inn í friðhelgi einkalífs einstaklinga. Icelandair Group telur slíka nauðsyn ekki vera til staðar í 
þessu tilviki. Það er erfitt að sjá hvemig Ijárhagslegar upplýsingar, upplýsingar um einkamál í
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dómskerfínu eða upplýsingar um maka geti einar og sér leitt til neikvæðrar umsagnar í kjölfar 
bakgrunnsathugunar eða haft afgerandi áhrif á slíka umsögn.

Icelandair Group telur ómálefhalegt að láta öll þau atriði sem talin eru upp í þessari grein 
frumvarpsins hafa áhrif hvort umsögn í kjölfar bakgrunnsathugunar verði neikvæð. Þegar af 
þeirri ástæðu telur félagið að það geti ekki verið brýn ástæða fýrir lögfestingu svo víðtækrar 
lagaheimildar og myndi hún því að mati félagsins brjóta í bága við 71. gr. stjómarskrárinnar.

3. mgr. a- liðar 11. gr.
Samkvæmt þessu ákvæði verður lögreglu heimilað að nýta upplýsingar úr málaskrá lögreglu, 
sem varða einstakling með beinum hætti, til synjunar á útgáfu öryggisvottunar, sé það mat 
lögreglu að upplýsingamar gefi tilefni til að draga í efa hæfni eða trúverðugleika 
einstaklingsins til að fara með málefni flugvemdar lögum samkvæmt.

Hér virðist lögreglunni ætluð ótakmörkuð heimild til þess að veita neikvæða umsögn án þess 
að upplýsingar um lögbrot liggi fyrir. Núgildandi lögfestar rannsóknarheimildir fullnægja 
kröfum um flugvemd í þeim tilvikum þar sem upplýsingar úr málaskrá hafa raunverulega 
áhrif á hæfni eða trúverðugleika einstaklings að þessu leyti. í núgildandi lögum er lögreglu 
þannig heimilt að líta til sakaskráa einstaklinga við bakgrunnsathugun. Slíkt er í samræmi við 
EB reglugerð nr. 185/2010 en markmiðið með þeirri reglugerð er að einungis sé litið til 
refsiverðrar háttsemi við framkvæmd bakgrunnsathugunar, en ekki annarra upplýsinga sem 
kunna að koma fram í málskrám. Akvæði þetta er því til þess fallið að auka líkur á því að 
einstaklingi verði veitt neikvæð umsögn að ósekju.

4. mgr. a-liðar 11. gr.
Icelandair Group vill vekja athygli á því að 4. mgr. a-liðar 11. gr. frumvarpsins, þar sem segir 
að endanleg ákvörðun um aðgang að haftasvæði samkvæmt framangreindu er Samgöngustofu, 
rekstraraðila flugvallar, rekstraraðila flugleiðsöguþjónustu eða flugrekanda eftir atvikum, er í 
raun markleysa. Jákvæð bakgrunnsathugun er krafa fyrir aðgengi að haftasvæði skv. EB 
reglugerð nr. 185/2010 og því gætu aðilar með neikvæða umsögn ekki fengið aðgang að 
haftasvæði erlendra flugvalla. Þegar flogið er á milli landa er nauðsynlegt að aðilar hafi bæði 
aðgang að haftasvæði á brottfarar- og lendingarstað og því er eðlilegt að samræmdar reglur 
gildi í þessum efnum. í stað þess að færa endanlegt ákvörðunarvald til þeirra aðila sem 
nefndir em í ákvæðinu væri því eðlilegra að slaka á þeim kröfum sem gerðar em til 
bakgrunnsathugunar í frumvarpi þessu enda er með því lagt til að íslenskar reglur verði mun 
meira íþyngjandi heldur en sambærilegar reglur í öðrum evrópuríkjum.

Niðurstaða
í ljósi ofangreinds leggur Icelandair Group til að. a-liður 11. gr. frumvarpsins verði felldur 
brott í heild sinni. Ekki em gerðar frekari athugasemdir.
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Icelandair Group óskar eftir því að fá að skýra sjónarmið félagsins frekar á fundi umhverfis- 
og samgöngunefndar.
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