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U M S Ö G N

Þingmál: 221. mál, þingskjal 295: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sigiingavernd, nr, 
50/2004, lögum um loftferðir, nr. 60/1998, vopnalögum, nr. 16/1998, og lögreglulögum, nr. 90/1996, 
með síðari breytingum (iaumufarþegar, stjórnvaldssektir, dagsektir, bakgrunnsathuganir, o.fl.).

Umsagnaraðili: Félag íslenskra atvinnuflugmanna, Hlíðarsmára 8, 201 Kópavogi, s. 599 1199, fax 599

Félag íslenskra atvinnuflugmanna, FÍA, er eina stéttarfélag atvinnuflugmanna á íslandi og er 
félagssvæðið landið allt. FÍA hefur eftirábendingu verið gefið síðbúið færi á að koma fram með umsögn 
við fyrirliggjandi frumvarp skv. þingskjali 295, 221. mál. Eðli máls samkvæmt beinir FÍA einungis sjónum 
að þeim atriðum sem snúa að flugi og flugöryggi og þá boðuðum breytingum á ákvæðum laga um 
ioftferðir, nr. 60/1998.

Aður en vikið verður að efnisatriðum frumvarpsins sem gerðar eru athugasemdir við, sem fjallað verður 
um í III. hluta, verður í II. hluta lýst með almennum hætti aðkomu FÍA að nýlegum málum tengdum 
bakgrunnsathugunum þ.m.t. tilvitnuðum úrskurði Persónuverndar sem vísað er til í frumvarpinu. í IV. 
og síðasta hluta gefur síðan að finna breytingatillögur við frumvarpið.

II.

Félagsmenn í FÍA þurfa starfs síns vegna að hafa aðgangsheimild að haftasvæði flugverndar, svo sem 
það svæði er skilgreint í reglugerð 985/2011, um flugvernd, sbr. ákvæði loftferðarlaga nr. 60/1988. í 
samræmi við ákvæði V. kafla reglugerðarinnar þurfa fiugmenn að hafa gilt áhafnarkort að haftasvæði 
ftugverndar. Undanfari útgáfu slfks korts er að viðkomandi flugmaður hafi hlotið jákvæða umsögn 
ríkislögreglustjóra, RLS, eftir bakgrunnsathugun embættisins svo sem nánar er mælt fyrir um í V. kafla 
reglugerðarinnar. Til þess að RLS sé unnt að framkvæma bakgrunnsathugun verður hlutaðeigandi 
atvinnurekandi og starfsmaður að fylla út þar til gert staðlað umsóknareyðublað útgefið af RLS, sem 
ber yfirskriftina „Umsókn um bakgrunnsathugun", þar sem starfsmaðurinn veitir m.a. heimild til 
öflunar víðkvæmra persónuupplýsinga.

Member of: The International Federation ofAirLine Pílots'Associations (IFALPA) 
Nordiska Transportarbetarefederationen (NTF)
Global Cabin Air Quality Executive (GCAQE)
International Transport Federation (ITF)
European Cockpit Association (ECA)
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AgrmB

í upphafi stóð nokkur styr um þetta umsóknareyðublað (fskj. 1) þar sem fulltrúar nokkurra 
stéttarfélaga, þ.m.t. FÍA, tölduað upplýsingaöflun RLSfæriað hlutatil langtfram úrþvísem loftferðalög 
og reglugerð um flugvernd heimiluðu RLS og væri þar fyrir utan ómálefnaleg. Svo fór að FÍA sá sig knúið 
til þess að skjóta málinu til Persónuverndar sem kvað upp þann úrskurð 4. mars sl. í málinu nr. 
2012/969 um að RLS væri óheimilt að afla nánar tilgreindra persónuupplýsinga, allt í samræmi við þær 
athugasemdir sem þau stéttarfélög sem að málinu komu höfðu kvartað um.
Athugasemdir FÍA lutu einkum að eftirfarandi, eða eins og segir m.a. í kvörtun FÍA til Persónuverndar:

„Somkvæmt 70. gr. c loftferðalaga nr. 60/1998, sbr. 10. gr. laga nr. 15/2009, er Flugmálastjórn íslands 
eða þeim sem hún felur eftirlit með flugvernd samkvæmt lögum þessum heimilt, að fengnu skriflegu 
samþykki viðkomandi einstaklings, að fela lögreglu athugun á viðkomandi í  skrám lögreglu og öflun 
upplýsinga um bakgrunn og sakarferilsem lið ímati á þvíhvort óhættsé að heimila honum m.a. oðgang 
að haftasvæði flugverndar. Rekstraraðila flugvallar, með samþykki vegna flugverndar, er ennfremur 
heimilt að fela lögreglu bakgrunnsathugun vegna útgáfu aðgangsheimilda með sama hætti. Er mælt 
fyrir um að lögregla skuli upplýsa um niðurstöður sínar annað hvort með jákvæðri eða neikvæðri 
umsögn um viðkomandi einstakling. Ákvæði 70. gr. d, n-liður, veitirsíðan ráðherra heimild til þess setja 
reglur um bakgrunnsathugun vegna flugverndar, sbr. reglugerð nr. 985/2011, og útfæra frekar þau 
viðmið og kröfursem gera má með tilliti til slíkra bakgrunnsathugana.

Hugtakið bakgrunnsathugun er nánar skilgreint í 3. gr. reglugerðar nr. 985/2011, en hugtakið felur í 
sér„athugun á þvíhver einstaklingur er og upplýsingum lögreglu um sakarferil hans, þ.m.t. hvort hann 
eigi afbrotaferil að baki, sem lið í mati á því hvort óhætt er að heimila honum aðgang að haftasvæði 
flugverndar án fylgdarog viðkæmum trúnaðarupplýsingum um flugvernd".

Lykilatriðið í  hugtaksskilgreiningunni virðist samkvæmt reglugerðinni lúta að tvennu, þ.e. annars vegar 
að staðreyna að viðkomandi einstaklingursé sá sem hann segist vera og hins vegar könnun á sakarferli 
viðkomandi með tilliti til þess hvort óhættsé að veita honum aðgang að haftasvæði flugverndar.

í  stöðluðu umsóknareyðublaði rikislögreglustjóra 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 íeinkamáli eða hafi átt íslíku máli. Starfsmanni er ennfremur gert að samþykkja leit 
f „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 samræmist engan vegin 
skilgreiningunni á hugtakinu bakgrunnsathugun að mati FÍA. Verður hvorki séð að heimild standi til 
öflunar slíkra upplýsinga, né að málefnaleg rökstandi að baki öflun slíkra upplýsinga."

Undir rekstri málsins fyrir Persónuvernd benti FÍA m.a. ennfremur á eftirfarandi:

„FÍA mótmælir því áliti ríkislögreglustjóra að vanskilaskráning Lánstrausts/Creditinfo teljist opinber 
skrá í þessum skilningi. Hafi tilgangur og vilji löggjafans staðið til þess að slíkra upplýsing mætti afla 
umfjárhagsmálefni einstaklinga í tengslum við bakgrunnsathugun hefði borið að taka það sérstaklega 
fram í lögum eða lögskýringargögnum. Sú afstaða verður enn nú augljósari þegar til þess er litið að 
upplýsingar í vanskilaskrá geta i  raun aldrei haft þýðingu við mat á því hvort óhætt sé að veita 
viðkomandi einstaklingi aðgang að haftasvæði flugverndar. Skuldastaða einstaklinga samkvæmt 
vanskilaskrá segir þannig ekkert til um heiðarleika eða óheiðarleika viðkomandi.

Með sömu rökum verður að hafna þvíað lagastoð séfyrir öflun upplýsinga um einkamálfyrir dómi eða 
að málefnalegt sé að afla þeirra upplýsinga eins og hérstendur á.

Óumdeilt er að bakgrunnsathugunin lýtur að öflun og vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga ískilningi 
ákvæða laga nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Persónuvernd hefur
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kveðið á um (í áliti 2010/1051) að við framkvæmd bakgrunnsathugana verði að fara að ölium 
grunnkröfum 1. mgr. 7. gr. laga 77/2000, þar sem m.a. sé mæit fyrir um að persónuupplýsingar skull 
unnar með sanngjörnum, málefnalegum og lögmætum hætti og á þann veg að öli meðferð þeirra 
samrýmist vönduðum vinnsiuháttum persónuuppiýsinga; þ.á.m. að þær skuli fengnar í yfirlýstum, 
skýrum og máiefnaiegum tilgangi og ekki unnarfrekaríöðrum og ósamrýmaniegum tiigangi. Þærskuii 
vera nægilegar, viðeigandi og ekki umfram það sem nauðsyniegt er miðað við tiigang vinnsiunnar. 
Teiur persónuvernd mikiivægt að gætt sé meðalhófs og að upplýsingar skuii vera sem réttastar. Undir 
þessi sjónarmið tekur FÍA heilshugar og er það mat FÍA að öflun upplýsinga úr vanskilaskrá eða um 
einkamáifyrir dómi við bakgrunnsathugun falii utan þessara skiiyrða.

Það skal að iokum áréttað að félagsmenn FÍA gera sér fyllilega grein fyrir þeim skuldbindingum sem 
hvíla á flugmáiayfirvöldum og að nauðsynlegt sé m.a. með vísan til alþjóðaskuidbindinga aðfram fari 
mat á því hvort óhætt sé að veita einstaklingum aðgang að haftasvæði fiugverndar. Við þetta mat 
vegast framangreind sjónarmið á við stjórnarskrárvarinn rétt einstakiinga tii friðheigi einkalífs og 
atvinnufrelsis. Þessi stjórnarkrárvernduðu réttindi verður að virða og setja íforgrunn. “

Niðurstaða Persónuverndar lá eins og áður segir fyrir þann 4. mars sl. í málinu nr. 2012/969. 
Úrskurðurinn er ítarlegur og meðfylgjandi {fskj. 2). Sérstök athygli er vakin á eftirfarandi orðum í 
forsendum Persónuverndar:

„Við mat á þvi hvort þessum kröfum sé fullnægt ber að líta til þess að almennt skal skýra þröngri 
skýringu þau ákvæðisem takmarka mannréttindi -  í bessu tiiviki réttinn til friðhelai einkalífs oa um leið 
réttinn til atvinnufrelsis, sbr. 71. oa 75. ar. stiórnarskrárinnar. Þá verður að túlkaframangreind ákvæði 
laga nr. 60/1998 i Ijósi realuaerðar 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. Aforðalagi 
verður ráðið að um lágmarkskröfur til bakgrunnsathugana sé að ræða, en ákvæðin verður enau að 
síður að skvra brönat með sama hætti oa umrædd ákvæði f íslenskri löaaiöf. f bví sambandi skal bess 
aetið að bau ákvæði. sem sett hafa verið um bakarunnsathuaanir, lúta fvrst oa fremst að öflun 
UDDÍvsÍnaa um sakaferil fremur en einkaréttarlea atriði. "

í kjölfar úrskurðar Persónuverndar setti RLS fram nýtt umsóknareyðublað (fskj. 3) þar sem búið var að 
taka út þau atriði sem Persónuvernd taldi ekki grundvöll fyrir að afla upplýsinga um. Félagsmenn FÍA 
hafa í framhaldi ritað athugasemdalaust undir hið nýja umsóknareyðublað.

III.

FÍA taldi að eftirieiðis myndi ríkja friður um bakgrunnsathugun RLS á grundvelli ákvæða loftferðalaga, 
enda grundvöliurinn skýr og upplýsingaöflun RLS orðin í samræmi við ákvæða loftferðalaga og 
reglugerð nr. 985/2011, um fiugvernd og síðast en ekki síst í samræmi við reglugerð 185/2010/ESB. 
Adam var þó ekki lengi í paradís þar sem í fyrirliggjandi frumvarpi er nú leitast við að renna lagastoð 
undir hina ólögmætu og ómálefnalegu upplýsingaöflun RLS og það að frumkvæði RLS eins og 
bersýnilega kemur fram ítrekað í athugasemdum með frumvarpinu. Verra er að þær 
lagabreytingarnartillögur, sem lagðar eru til í frumvarpinu og samdar eru af embættismönnum 
innanríkisráðuneytisins að kröfu RLS, eru rökstuddar fyrir háttvirtu Aiþingi og alþjóð með 
fordæmalausum blekkingum. í III. kafla almennra athugasemda segir m.a. eftirfarandi:

„Þriðja markmiðið með frumvarpinu varðar breytingar á lögum um loftferðir vegna 
bakgrunnsathugana þeirra einstaklinga sem þurfa að hafa aðgang að haftasvæði flugverndar eða 
sækja námskeið um fiugvernd. Tilgangurinn með þeim breytingum lýtur fyrst og fremst að auknum 
skýrleika ákvæðisins og jafnframt að koma til móts við ábendingar og úrskurð Persónuverndar sem
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gengið hefur um afgreiðslur máia vegna bakgrunnsathugana flugáhafna. Að mati ríkislögreglustjóra 
kallar álit Persónuverndar á breytingar á giidandi iagaumhverfisvo að unntsé að byggja undir heimildir 
lögreglu til aðframkvæma fullnægjandi athuaanir á arundvelli albióðleara krafna um fluavernd. Krafan 
um bakgrunnsathuganir á fyrrgreindum einstaklingum bvaaist á albióðleaum kröfum í  fluavernd, m.a. 
kröfum sem ísland hefur undirgengist samkvæmt samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. 
Jafnframt er ísland skuldbundið til að framfvlaia beim albióðleau viðmiðunum sem iaaðar hafa verið 
fram til stiórnvalda oa kveða á um ríka ástæðu til aaumaæfilearar skoðunar á vmsum atriðum er varða 
einkamálefni beirra einstakiinaa sem í  hiut eiaa."

Virðulegu nefndarmerm: Það eru engar fyrirliggjandi alþjóðlegar kröfur tll sem skuldbinda ísland til 
þess að afla upplýsinga um eínkamálefni elnstakiinga við bakgrunnsathugun, að frátöldum 
upplýsingum um störf og menntun viðkomandi undanfarin ár. Meðfylgjandi er reglugerð 
185/2010/ESB (fskj. 4). Hugið ennfremur að áður tilvitnuðum orðum Persónuverndar þar um og um 
heimild til öflunar og vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga gagnvart stjórnarskrárvörðum rétti 
einstaklinga til friðhelgi einkalífs og atvinnufrelsis. Vert er að hafa í huga í því sambandi að fyrir 
Persónuvernd fer helsti iögspekingur landsins á sviði mannréttinda, prófessor Björg Thorarensen.

í umfjöllun um 11. gr. frumvarpsins segir ennfremur m.a:

„Lagt er til að aukið verði við gildandi heimildir hvað þetta varðar þar sem Persónuvernd hefur 
úrskurðað um að ríkislögreglustjóra hafi ekki verið heimilt að afia upplýsinga um tiltekin atriði sem í  
flugvernd eru talin afar mikilvæg til grundvallar mati um hæfi einstaklings til að vinna með 
trúnaðarupplýsingar um öryggismál i starfi f þágu flugverndar eða hafa aðgang að viðkvæmum 
svæðum f flugverndarlegum skilningisjá nánar úrskurð Persónuverndar f máli nr. 2012/969. Má þar 
nefna upplýsingar um fiárhaasmálefni oa lánstraust einstaklinaa: hvort einstaklinai sem sætir athuaun 
hafi verið stefnt eða hann bfði málsmeðferðar f einkamáli: og um hjúskaparstöðu viðkomandi og maka 
eða sambýling. Það er mat ríkislöarealustióra að ekki sé unnt að framkvæma viðunandi 
bakarunnsathuaanir á þeim einstaklingum sem hér um ræðir; vegna starfa í  þágu flugverndar, nema 
unnt sé að aanaa úr skuaaa um framanareindar uDDlvsinaar. Þvf er lagt til að kveðið verði ótvfrætt á 
um þetta f iögunum. Með því að heimila iögreglu ótvfræðan aðgang að upplýsingum úr Þjóðskrá og 
vanskilaskrá og frá dómstólum eru tekin aföli tvfmæli um það að rfkislögreglustjóra sé heimilt að óska 
upplýsinga um hvort einstaklingi hafi veriðstefnt eða bfði málsmeðferðar f opinberu máli eða einkamáli 
og um hjúskaparstöðu viðkomandi og maka eða sambýling og jafnframt um stöðu fjárhagslegra 
málefna einstaklings."

Það er ekkert riki sem heimilar öflun slíkra víðtækra uppiýsinga um einkamálefni við framkvæmd 
bakgrunnsathugunar eins og iagt er til í frumvarpinu. Nefndarmenn verða að spyrja sig eftirfarandi 
spurningar: Hvernig má það vera að yfirvöld annarra Evrópuríkja, sem búa við sömu skuldbindingar og 
ísland, telja, öndvert við RLS, að unnt sé að framkvæma vlðunandi bakgrunnsathugun án þess að aflað 
sé upplýsinga um viðkvæm einkamálefni einstaklinga? Geturverið að starfsmenn embættis RLS hugsi 
ekki alveg skýrt þegar kemur að því að leggja mat á hvað skiptir máli við bakgrunnsathugun á grundvelli 
ákvæða loftferðalaga? Er kannski einhverja vísbendingu að finna þar að lútandi í nýföilnum úrskurði 
Innanríkisráðuneytisins í málinu nr. IRR 13100206 uppkveðnum þann 13. febrúar sl. (fskj. 5). 
Nefndarmenn eru hvattir tii þess að lesa það mál, en í því sambandi athugist að FÍA er ekki að leggja 
blessun sína yfir háttsemi flugmannsins við útfyllingu umsóknarinnar, enda iðraðist flugmaðurinn 
gjörða sinna. Þetta mál er ekki bara til vansa fyrir embætti RLS hvað varðar málsmeðferð t 
bakgrunnsathugunarmálum, þegar horft er til þess í hvaða farveg málið fór eftir viðtal RLS við 
flugmanninn, heldur lýsir málið einni í hnotskurn hversu brenglað viðhorf embættið hefur til 
bakgrunnsathugana og ekki síst afieiðinga neikvæðrar umsagnar af hálfu RLS. Svo síðastnefnt sé skírt 
nánar þá kom fram í bréfi RLS til ráðuneytisins, dags. 11. nóvember 2013, í umfjöllun um þýðingu 75. 
gr. Stjórnarskrárinnar í tengslum við bakgrunnsathugun, að það væri ekki RLS sem sem synjaði um 
heimild til aðgangs að haftasvæði flugverndar, heldur veitti RLS umsögn um hvort heimila ætti
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umsækjanda aðgang án fylgdar. Núgildandi reglur mæla svo fyrir að óheimilt sé að veita flugmanni 
aðgangsheimild (áhafnarkort), að haftasvæði flugverndar liggi fyrir neikvæð umsögn. Er það hugsun 
RLS að flugöryggiskröfum sé fuílnægt með því að viðkomandi flugmanni verði fylgt í gegnum 
flugstöðvarbygginguna og út í flugvél? Verði frumvarpið að lögum í þeirri mynd sem það liggur fyrir, 
sbr. 10. gr. frumvarpsins, þá er flugmanni óheimilt að fara um borð í flugvél nema hann hafi 
aðgangsheimild, þ.e. áhafnarkort. Ekki verður annað séð af gildandi regium en að áhafnarkort megi 
ekki gefa út íiggi fyrir neikvæð umsögn. Þá er eins gott að það sé hafið yfir allan vafa að málum sé svo 
háttað varðandi viðkomandi flugmann að hann teljist ógn við flugöryggi.

Frumvarpið í óbreyttri mynd felur í sér brot gegn 75. gr. Stjórnarskrárinnar að mati FÍA. 
Stjórnarskrárákvæðið mælir fyrir um að öllum mönnum sé frjáíst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. 
Þessufrelsi megi þó setja skorður enda krefjistalmannahagsmunir þess. Ef frumvarpið verðurað lögum 
er löggjafinn að veita stjórnvaldi vald til þess að taka ákvörðun um að svipta mann atvinnu á grundvelli 
forspár, sem helst má líkja við þá háttsemi að leita til spákonu, um að ekki sé óhætt að veita viðkomandi 
aðgang að haftasvæði flugverndar vegna fyrirliggjandi upplýsinga um fjárhags- og einkamáiefni 
viðkomandi. Eru menn nokkuð búnir að gleyma því að þjóðin er í sárum í kjölfar efnahagshruns? 
Nefndarmenn verða að svara því hvernig það fær samrýmst 75. gr. Stjórnarskrárinnar að heimila 
stjórnvaldi á grunni upplýsinga um fjárhags- og einkamálefni flugmanns að draga þá ályktun að ekki sé 
óhætt að veita viðkomandi aðgang að haftasvæði flugverndar og þar með svipta viðkomandi flugmann 
atvinnu. Þau orð sem gefur að finna í umfjöllun um 11. gr. frumvarpsins um að „lögreglu beri að gjaida 
varhug við því að beita úrræðum hvað varðar fjárhagsleg málefni honum í óhag", duga ekki til. 
Upplýsingar um fjárhagsmáiefni og önnur einkamálefni (að frátöldum upplýsingum um fyrri störf og 
nám) eiga einfaldlega ekkert erindi í þann upplýsingagrunn sem RLS óskar eftir að eiga aðgang að við 
framkvæmd bakgrunnsskoðunar.

FÍA telur ennfremur að fyririiggjandi frumvarp brjóti gegn 71. gr. Stjórnarskrárinnar. í 1. mgr. 
ákvæðisins kemur fram að allir skuli njóta friðhelgi einkaiífs, heimilis og fjölskyidu. Samkvæmt 3. mgr. 
ákvæðisins má með sérstakri lagaheimild takmarka friðhelgi einkalífs ef brýna nauðsyn ber til vegna 
réttinda annarra manna. Það liggur engin brýn nauðsyn að baki því að ganga svo freklega inn á friðhelgi 
einkalífs eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu. Öflun upplýsinga um fjárhagsmáiefni og einkamáí 
fiugmanns í dómskerfi eða um maka hans er ómálefnaleg og verður ekki með nokkrum hætti rökstutt 
með hvaða hætti siíkar upplýsingar eigi erindi í upplýsingabanka RLS við bakgrunnsathugun, að virtum 
tilgangi og markmiði bakgrunnsathugana.

Hvað varðar uppiýsingar sem snerta opinber mál þá leggst FÍA ekki gegn því að heimilt verði að skoða 
upplýsingar í málaskrá iögreglu sem lið í heiidarmat á því hvort óhætt sé að veita fiugmanni aðgang að 
haftasvæði flugverndar. FÍA getur hins vegar ekkf fallistá að lögreglu verði heimilað að nota upplýsingar 
úr málaskrá lögreglu eingöngu sem grundvöil til neikvæðrar umsagnar við bakgrunnsathugun. 
Upplýsingar í málaskrá lögreglu einar og sér segja ekkert til um hvort þar tilgreindar upplýsingar eigi 
við rök að styðjast. Eins og dæmi er um geta legið fyrir lögreglu tilefnislausar kærur eða tilkynningar. 
Það stenst engin rök að heimila stjórnvaidi að draga svo afrifaríka ályktun af upplýsingum í málaskrá 
lögregiu, eins og lagt ertil sfrumvarpinu, sbr. 3. mgr. a-lið 11. gr. frumvarpsins.

Sérstök athygli er vakinn á að aðalfundur FÍA þann 27.2 s.i. samþykkti harðorða ályktun þar sem lagst 
er gegn fyrirhuguðum lagabreytingum sbr. fskj. 6.

IV.
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Með hliðsjón af öllu framangreindu leggur FÍA til eftirfarandi

Breytingatillögu

við frumvarp til breytingar 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.).

1. V ið ll .  gr.
a. 2. mgr. a-liðar orðist svo: Lögregla skal afla upplýsinga um viðkomandi, svo sem úr 

skrám lögreglu, þ.m.t. málaskrá, sakaskrá, Þjóðskrá, frá tollyfirvöldum og dómstólum 
hvað varðar opinber mál, og úr upplýsingakerfi Alþjóðalögreglunnar eða annarra 
erlendra yfirvalda eða úr öðrum opinberum skrám, að fengnu samþykki viðkomandi 
einstaklings.

b. 3. mgr. a-liðar falli brott.

Að breyttu breytanda telur FÍA ennfremur að efnislega samsvarandi breytingar þurfi að gera á 
frumvarpinu hvað varðar boðaðar breytingar á ákvæðum lögreglulaga nr. 90/1996, sbr. IV. kafla 
frumvarpsins, og ákvæðum laga um siglingavernd, nr. 50/2004, sbr. I. kafla frumvarpsins.

Fulltrúar FÍA óska eftir því að fá tækifæri til þess að ræða við nefndarmenn undir meðferð málsins á 
Alþingi.

Reykjavík 7. mars 2014, 
f.h. Félags íslenskra atvinnuflugmanna,

hjál. gögn:
1. Eyðublað Ríkislögreglustjóra: „umsókn um bakgrunnsathugun".
2. Úrskurður Persónuverndar í málinu nr. 2012/969.
3. Uppfært eyðublað Ríkislögreglustjóra: „umsókn um bakgrunnsathugun".
4. Reglugerð 185/2010/ESB -  útdráttur.
5. Úrskurður Innanríkisráðuneytisins í málinu nr. IRR 13100206.
6. Ályktun aðalfundar FÍA 27.2. 2014
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Umsókn
um bakgrunnsathugun

RÍKI3LÖ0RBÖL.USTÍÓRINN

Bakgrunnsathuganir cru franikvæmdar á cinstaklingum á grundvclli reglugerðar uni ílugvcmd nr. 985/2011 sbr. 
lög um Ioílfcrðir nr. 60/1998. Viðkomandi stofnun/fyrirtæki (beiðandi) skal sækja um bakgrunnsatliugun á 
starfsmönnum með frumriti útfylltrar uinsóknar. Skilyrði fyrir framkvæmd bakgrunnsathugunar er að saniþykki 
fiá viðkomandi aðila hafi borist ríkislögreglustjóra (RLS) cða því embætti sem RLS licfur falið framkvæmdina, 
sbr. 2. tl. 2. mgr. 6. gr. rcglugcröar um meðferð persónuupplýsinga hjá lögreglu nr. 322/2001.
Með umsókn skal fylgja afrit af vcgabréfí eða ööru viðkurkcnndu skilríki cinstaklings sem bakgrunnsathuga á. 
Beiðandi skal taka afrit af skilríki og þar með staðfesta tilvist þess og að starfsmaður sé réttilcgur handhafi þess 
og stimpla afritið því til staðfestingar.
Bciðandi skal tilkynna RLS þcgar aðgangshcimild viðkomandi cr ckki Icngur þörf svo cftirliti mcð honum í 
málaskrá lögreglu samkvæmt framangreindu megi ljúka.

H i  B H M M H M l  WfflH • :
1.1 Umsækjandi bakgrunnsathugunar 1.2 Kt.

1.3 Nafn tcngiliðar/öryggisfUlltrúa 1.4 Símanúmcr tengiliðar

1.5 Tölvupóstfang tcngiliðar 1.6 Staða bakgrunnsathugunar 
Ný O.. Ertdttfíiýjuri Q

1.7 Dagsetning, undirskrift forstöðumanns og stimpill beiðanda

1 H i
: |g g | | | |{

2.1 Vinnuveitandi (stofnun/fyrirtæki) 2.2 Kt.

2.3 Heimilisfang

2.4 Nafn tengiliðar/öryggisfúlltrúa

2.5 Tölvupóstfang tengiliðar/öryggisfulltrúa 2.6 Símanúmer tengiliðar/öryggisfulltrúa

2.7 Dagsetning, undirskrift forstöðurnanns og stimpill vinnuveitanda

Upplýsingar um starfsmann scm bakgrunnsathuga á
2.8 Nafn starfsmanns 2.9 Kennitala

2.10 Starfsheiti 2.11 Grundvöllur bakgrunnsathugunar:

Áhafhapassi Q Aðgangspassi 0

TAKMARKAÐUR AÐGANGUR (að skjali útfylltu) 1 /5



Umsókn
um bakgrunnsathugun

Bakgrunnsathuganir eru framkvæmdar á cmstaklingum á grundvclli reglugerðar um flugvemd nr. 985/2011 sbr. 
lög um loflferöir nr. 60/1998. Embætti ríkislögrcglustjóra, Skulagötu 21,101 Reykjavík (RLS) framkvæmir bak- 
grunnsathugun, eða lögrcglucmbætti sem RLS hefur falið framkva’indina. RLS er ábyrgðaraðiii vinnslu 
persónuupplýsinga vegna íramkvæmdar bakgnmnsathugana, sbr. lög um pcrsónuvenid og mcðfcrð 
pcrsónuupplýsinga nr. 77/2000. Með því cr átt við skoðun á bakgrunni einstaklings, a.m.k. 5 ár aflur í Uniann, frá 
dagsctningu umsðknar, scm þarf starfa sinna vcgna að hafa aðgang að haítasvæðí flugvenidar og/eða 
trúíiaðarupplýsingum um flugvemd, til að unnt sé að leggja mat á hvort hcimila cigi aðgang án fylgdar, sbr. 
reglugcrö um flugvcmd. Athugunin fclst m.a. í skoðun á viökomandi í skrám lögreglu, þ.m.t. málaskrá lögreglu, 
skoðun á sakavottoröi; upplýsingakerfi Interpol; SIS-upplýsingakerfinu; upplýsingum úr í>jóðskrá; efUr atvikum 
fyrirspumuni til erlendra yfirvalda; skoðun hjá tollyfirvöldum; héraösdómi og í ö&um opmberum skrám, s.s. 
Lánstraust, Jafnframt er RJLS heinúlt að hafa eftirlit með skráningum bakgnuwsathugáðra einstaklinga í málaskiá 
lögreglu, cins lengi og aðgangshcimildír þcirra cra í gildi, sbr. reglugcrö um flugvcmd. Skilyrði fyrir framkvæind 
bakgiunnsathugunar er að samþykki viökomandi aðila hafi borist RLS eða þvf cmbætH sem RLS hefur falið 
framkvæmdina, sbr. 2. tl. 2, mgr. 6. gr. reglugerðar ummeðferö persónuupplýsinga hjá Jögrcglu nr. 322/2001.
Mcð umsókn skal fylgja afrit af vegabréfi eöa öðru viðkurkenndu skllríki cinstaklings sem bakgrurmsathuga á.
Erlcndur ríkisborgari, sem og fslenskur sem hefur verið búsettur erlendis á síöastliöuum 5 árum, skal lcggja frain 
viðurkennt sakavottorð frá heimaríki eða því ríki sem viðkomandi hefur haft búsetu í síðastliðm 5 ár áður cn hann 

Jhitlist til Islands. Sakavottorð skal dagsett iiuian þriggja mánaða frá dagsetningu umsóknar.
Ðugi reitir ckki fyrir uppiýsingar skal bæta þcim við á auka blað og láta fylgja umsókninni. Skortur á 
upþiýsingum sem koma heföu þurft fram, eða misræmi í upplýsíngum, hefur álirif á trúverðugleika og mögulega 
á mðurstöðu bakgrunnsathugunar. RLS gelur óskað frekari upplýsinga cða gagna ef tilefni þykir til.
Bciðanda bakgrunnsathugunar sbr, reit 1,3 verður tílkynnt um niöurstöðu þegar hún liggur fyrir. Afgreiðsla 
umsóknar getur tekið allt að þrcm mánuðum. Upplýsingar um bciðnir f vinnslu er ekki unnt aö veita á 
afgreiðslutíma.
Upplýsingarétíur einstaklings er sœtir bakgrunnsaihugun
Upplýsingar scm aflað er við framkvæmd bakgrunnsathuguiiar em meðhöndlaðar sem tiúnaðarmál og cingöngu 
af lögrcglu i þeim tilgangi sem tiígremdxir er. Um upplýsingarétt einstaklings sem sætir bakgrunnsathugun fer 
samkvæmt. 8, og 9. gr. rcglugerðar um meðferð persónupplýsinga hjá lögreglu nr. 322/2001, sbr. lög um 
persónuvemd og mcöferð persónuupplýsitiga nr, 77/2000 og ákvæði stjómsýslulaga nr. 37/1993..

Fulit nafn 3.2 Kennitala (10 tölur)

3.3 Rfkisfang 3.4 FyiTa/annað ríkísfang (ef viö á) 3.5 Otgáfudag. fslensks ríkisfangs

3.6 Lögheimili (sé búseta Önnur skal hún einnig tílgreind) 3,7 Póstnúmer og bayarféíag

3.8 Tölvupóstfang 3.9 Símanúmcr

3.10 Nöfh og ketmitala bama (þ.m.t. stjúpböm) þfn og/eða maka (18 ára og yngrij

3.U Upplýsingar um búsetu erlendis í eitt ár eða lengur á undanfömum 5 árum. Tilgreiniö land og tímabil 
búsctu. Séu upplýsingar skráöar í þennan reit ska! jafnframt fylla út viöaukann (Arrnex I), reití 11-12, vegna 
athugunar hjá viðeigandi yfírvöldum crlcndis.

TAKMARKAÐUR. AÐGANGUR (að skjali útfylltu) 2 / 5



Umsókn
um bakgrunnsathugun

K ÍK ÍS  LÖ.O'íl IÍ{?U U ST)Ó 8 IN K

Í l
4.1 Fulit nafn maka/sambýlings 4,2 Kennítaia(lOtölur)

4.3 Ríkisfang 4.4 Fyna/atmað ríkisfang (ef víð á) 4.5 Útgáfudag, ísiensks rfkisfangs

□  Tvöfait rtkisfang
4,6 Heimilisfang 4.7 Póstnúmerogbayarfélag

5,1 Hefur |ní blotið dóm, gert dómssátt cöa hiotiö lögreglusíjórasekt, verið ákærð/ur vcgna refsíbrota eða 
bíður þú málsmeðferðar Í opinbcru máii (hcr á landí eða erlendis)? _____________________í~~l Já f~l Nei
5.2 Hefxir þér verið síefnt cða bíður þú niálsmeðferðar í einkamáli (hér á iandi eða crlcndis)?

□  Já Q  Nei
5.3 Eit þú eða hefiir þú verið f samskiptum við einstóklinga, Jiópa eða stofnanir sem tengjast skipulagningu cða 
framkvæmd á skipulagðri glæpastarfsemi, fíkniefnamisferlis, njósna, skenimda- eða hryftjuverka?

... . D  ̂ ... '.,D  Hei.
S.4 Ef nierkt er víð já í eínliverjum af ofantöldum reituni ska! gefa nánarí uppiýsingar:

6.1 Núverandi vimmveitandi 6.2 Starfsheiti 6,3 Frá(ár)

6.4 Fyrrverandi vinmweitandi 6.5 Starfsheiti 6.6 Frá - til (ár)

6.7 Fyrrverandi vinnuveitandi 6.8 Starfsheiti 6.9 Frá - tii (ár)

6.10 Pyrrvcrandi vinnuveitandi 6.11 Starfsheiti 6.12 Frá - til (ár)

7.1 Mcnntastofmm 7.2 Nám 7.3 Gráöa 7.4 Frá-til(ár)

7.5 Menntastofnun 7.6 Nám 7.7 Gráða 7.8 Frá - til (ár)

7,9 Memitóstofnun 7.10 Nám 7.11 Gráða 7.12 Frá - til (ár)

TAKMARKAÐUR AÐGANGUR (að skjali útfylitu) 3 /5



Umsókn
um bakgrunnsathugun

Ég staðfestt hór mcð að ég hcf lesið og skilið “Upplýsingar vcgna bakgrunnsathugunar’' hér að framan og að ég 
samkvacmt bcstu vitund hef svarað spumíngum þcssa umsóknar. Með undirriUm minni samþykki ég að 
undirgangast þá athugun sem til þarf við mat á pcrsónuhögum mínum vegna þessarar beiöni um 
bakgrunnsathugun, Ég undirrituð/undirritaður heimila hér meÖ RLS, eða því Jögregluembætti sem RLS hefur 
falið framkvæmdina, að framkvæma bakgrunnsatímgun þ,m,t, athugun á fullu sakavottorði, málaskrám lögreglu 
og öðrum opinbcrum skrám svo votta megi að ég sé árciðanleg/áreíðanlcgur og Iraustsins vcrður/trausísins verð. 
Mér er Ijóst að bakgrunnsathugun þcssi cr nauösynlcg tií þess að eg fai aðgang að trúnaðarupplýsingum eða 
viðkvæmum starfssvœðum. Slíks aðgangs er þörf vegna stórfsskyldu tnhmar og mér cr Ijóst að hann cr háður 
viðunandi niðurstöðum bakgrunnsathugunar. Með undímtun minm heimila ég RLS að hafa eftirlit mcð 
skráningum mér tengdum f málaskrá Iögreglu, cins lengi og aðgangsheimiíd mfn er í gildi en cígi lengur en 5 ár 
firá dagsetningu undirritunar minnar. Með undirskrift minnt heimila ég jafhfiramt að bakgrunnsathugun sé 
framkvæmd eins oft og þurfa þykir á mcðan störf mín eða aðgangsheimíld krcfst slfks.

9.1 Slaðurog dags.

9.2 Fullt na& 9.3 Kennítala (10 tölur)

9.4 Löghcimili (sé búseta öimur skal hún einnig tiigreind)

9,5 TöhoipóstfaJig 9.6 Símanúmer

TAKMARKAÐUR AÐGANGUR (að skjali útfylltu) 4 /5



N a t io n a l  C o m m is s iö n e r  o f

THEICELANDIC POLICE 
NSA Iccland

ISLQ O  fi )SG t,U ST?Ö ftt>(N _________________________ _____________

Annex J

Sé um búsetu erlendis sbr. reit 3.11 eða annað en íslenskt ríkisfang að ræða skal lyUa úl 
þennan viðauka vegna mögulegrar bakgmnnsathugunaf erlendra yfirvalda.

Sé um fleiri en eitl ríki að ræða skal fylía út nýjan viðauka fyrir hvert ríki.

Pcrmission for Backt>round Check

The undersigned hereby gives the appropriate Foreign Authorities (including NSA) 
pennission to conduct a background check to deteimine suitabílity for empíoyment. 
Continuous background check is permitted for as long as tlie mdividual’s duties require so.

11.1 Place and date 11.2 Signature o f  Appíicant

R cstricted (when completed) 5 /5



Leiðbcimngar incð umsólui
um bakgrunnsathugun

1.1
til
1.7

Gefa skal upp hciti, kcnnitölu og hcimilisfang beiðanda, tengiíið og netfaiig ef þörf er á frekaii 
upplýsingum, Merkja skal við hvort um endurtekna eða fyrstu bakgrunnsathugunar er að ræða. 
Beiðandi skal undirrita og stinipla umsókn. Komi umbcðnar upplýsingar fram á stimpli er ekki 
þörf á að íylla út þá reiti umsóknarínnar. Sé beiðandi bakgrunnsathugunar og vinnuveítandi sanii 
aðili er ekki þörf á að fylla út reiti 1,1 til 1.7 að öðni icyti en að stimpla með síimpli beíðnanda 
og vísa í reiti 2. I>ó skal ávallt fylla út rcit 1.6.

til
2.7

Gcfa skal upp heiti, kcnniíölu og hcimilisfang vinnuveitanda starfsmanns scm sætir 
^áTcgrunh^tKúpi^ " hetTáríg ög ^Thwiíúmef” cf ^ r f  er á freícajri
upplýsingum. Vinnuvcitandi skal undirrita og stimpla umsókn. Komi utubeðnar upplýsingar 
fram á stimpli er ekki þörf á að fyíla út þá reití umsóknarinnar.

Vinnuvcifandi skal veita grunnupplýsingar um þann starfsmann sem bakgrunnsathuga á
2.8
2.9

Fullt nafii og kenjnitölu (10 tölur) starfsmanns sem óskað cr bakgrunnsathugunar á.

2.10 Starfshciti þess sem bakgrunnsathuga á eða stutt íýsing á starfí.

2.11
Mcrkja skal við hvort bakgrunnsathuguuar cr óskað á grundvclli útgáfu aðgangspassa að 
haftasvæði flugverndar (cða aðgangs að trúnaðarupplýsingum um fíugvcmd) cða útgáfu 
áhafnapassa.

3.1
3.2

Fullt nafn og kennitala viðkomandi. Hafi viðkomandi skipt um nafh skal eldra nafiis gctið.

3.3 Núverandi ríkisfang. Einungis skal gcfa upp citt ríkisfang í þessum reit. Sé víðkomandi með 
tvöfalt ríkisfang, skal annað ríkisfangið gefið upp í reit 2.4.

3.4 Fyllist út ef viðkomandi hefur haít annað rfkisfang eða hefur ívöfalt ríkisfang.

3.5 Fyllíst út ef viðkomandi hafí ckki fasðst íslcnskur ríkisborgari en fengið síðar íslenskt ríkisfang.

3.6 Löghcimili viðkomandi cins og það cr skráð i Þjóðskrá. Ef búscta cr öntiur skal hún tiígrcind. 
Taka skal skýrt fram hvort heimilsfangið skal nota þurfi að senda uppíýsingar til viðkomandi.

3.7
— --------- --

Póstnúmer og bæjarfélag lögheimilts og búsetu (ef við á).

3.8 Nctfang viðkomandi þurfí að hafa samband við hann vegna bakgrunnsathugunar.

3.9 Nöfn og kennitala bama (og stjúpbama cf við á) viðkomandi eða maka 18 ára og yngti

3.10 Símanúmer viðkomandi þurfi að hafa samband við hann vegna bakgrunnsathugunar.

3 ,1 Hafí viðkomandi haft búsetu erlendis í eitt ár eða lengur á undanfömum 5 árum, eftir 18 ára 
aldur skal það tilgreint. Tilgreina skal land og tímabil búsetu. Sé pláss ekki nægjanlegt skal
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fylla upplýsingar á sérblað og láta fylgja meö. Sé reitur 3.11 íylítur út skal jafníramt fylla út 
viðauka 1 (Anncx 1). Hafi viðkomandi dvalið í fyrrgrcindan ííma í lleiri en einu erlendu ríki 
skal fylla út einn viðauka fyrir hveit ríki.

4.1
4.2

Fullt nafn og kennitala inaka/sambýlings. Hafi viðkomandi skipt um nafh skal cldra nafhs getið.

4,3 Núverandi ríkisfang. Binungis skal gefa upp eitt ríkisfang í þennan reit. Sé viðkomandi mcð 
tvöfalt rikisfang, skal annað rikisfangíð gefa upp í reit 3,4.

4.4 FyHíst út ef viðkoinandi hafí haft annað ríkisfang eða hafí tvöfalt ríkisfang.

4.5 Fyílist út ef viðkomandi hafí ekki fæðst íslenskur ríkisborgari en fengið slðar íslenskt ríkisfang. 
Merkja skal við reitinn ef viðkomandi er með tvöfalt rikisfang.

4.6 Lögheimili viðkomandi eins og það er skráð í Þjóðskxá. Bf búseta er önnur skal hún tilgreind,

4.7 Póstnúmer og bæjarfélag lögheiinilis og búsetu ef við á.

m
5.1 Merici viðkomandi við JÁ í þessum reit skal hann útskýra það frekar í reit 4.4. Hér er bæði átt við 

um atvik hérlendis og erlendis.

5.2 Merki viðkomandi við JÁ í þessutn reií skal hann útskýra það frekar í reít 4.4. Hér cr bæði átt við 
um alvik hériendis og eríendis.

5.3
Telji viðkomandi sig tengjast eða hafa tengst ólöglegrí starfsemi á einhvem máta skal það 
uppiýst. Merki viðkomandi við JÁ í þessum reit skal hann útskýra það frekar í reit 5.4. Hér er 
basði átt við um atvik hérlendis og erlendis

5.4 Ef merk er við JÁ í reiti 4.1,4,2 og/eða 4.3 skal gefa nánari upplýsingar hér, Sé reitur ekki nægur 
skal bæta upplýsingum á auka blað og Iáta fylgja með.

6.1 Heiti núvcrandi viimuveitanda.

6.2 Starfsheiti viðkomandi hjá núverandí vinnuveitanda.

6.3 Ár sem viðkomandi hóf störf hjá núvcrandi vinnuveitanda.

7.1 Heiti menntastofnimar.

7.2 Heiti náms eða tegund menntunar.

7.3 Prófgráða.

7.4 Námstími.
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Lciðbeiningar ineð umsókn 
um bakgrunnsathugun

w m
Telji viðkomandi sig búa yfír upplýsingum um sig, sem ekki hafa komið fram á umsókninni, er 
hann tclur að kunni að hafa áhrif á ötyggismat og öryggishæfi sitt, skal það tilgreint.

9.1
til
9.3

Viðkomandi skal utidirrita staðfestingu þess að hann hafi lesið og skilið Upplýsmgar vegna 
bakgrunnsathugunar á forsíðu umsóknarinnar. Með undirskrift sinni heimilar viðkomandi RLS 
að framkvæma bakgrunnsathugun á sér, þ.m. athugun á fúllu sakavottorði, málaskrám lögreglu 
og öðrum opinberum skrárn og að vöktun sé á skráningum honum tcngdum í lögreglukerfinu. Þá 
heimilar hann jafnframt með undirskrift sinni að bakrunnsskoðun sé framkvæmd eins oít og 
þurfa þykir á meðan störf viðkomandi krefjast og vöktun i Lögrcglukcrfínu.

tiHit tii við Öryggismat á hæfí einstaklings. RLS getur veitt neikvæða imisögn án þess aö til viðtals 
kpini séu upplýsingar um eiíistakling þess eðHs.

Komi tii viðtals mun RLS hafa beint samband við viðkomandí, sbr. netfang, símanúmer eða 
heinailisfang sem gefíð er í 3. kaíla. Uppíýsingar um boðun í viðtal verður ekki tilkynnt vinnuveitanda 
né mun vinnuveitandi fá upp!ýsingar um þáð sem fram kann að koma í viðtalinu,

Tilkynning um fyrirhugaða neikvæða umsögn er send á eínstakling sbr. upplýsingar sem gefnar eru í 3. 
kafla, þar sem honum er tilkynntur andmajlaréttur sinn.

Tilkynning um ncikvaíða umsögn, að loknum andmæíaíresti, er send vimiuveitanda auk þess sem 
viðkomandi er send tilkynning með upplýsingum um rétt hans til rökstuönings og áfiýjunar.

3/3



Persónuvernd
Rauðarárstíg 10 105 Reykjavík 

sími: 510 9600 bréfasími: 510 9606 

netfiang: postur@personuvemd.is 

veffang: personuvernd.is

Reykjavík, 4. mars 2013
Tilvísun: 2012080969ÞS/-

Úrskurður

Á fundi stjómar Persónuverndar hinn 4. mars 2013 var kveðinn upp svohljóðandi úrskurður í 
málinr. 2012/969:

I.
Bréfaskipti

1.
Hinn 24. ágúst 2012 barst Persónuvemd kvörtun frá Karli O. Karlssyni hdl. f.h. Félags íslenskra 
atvinnuflugmanna (FIA) yjfir öflun og meðferð persónuupplýsinga í tengslum við 
bakgrunnsathuganir ríkislögreglustjóra samkvæmt 70. gr. c í lögum nr. 69/1998 um loftferðir, 
sbr. nánari ákvæði í reglugerð nr. 985/2011 um flugvemd, einkum 27. gr. Þá hefur Persónuvemd 
borist sameiginleg kvörtun frá Jóni Sigurðssyni hrl. f.h. Flugfreyjufélags Islands (FFI) og 
Flugvirkjafélags Islands (FVFI) um sama efni, dags. 24. september 2012. Akveðið hefur verið að 
taka málin til úrlausnar í einu lagi.

í kvörtun lögmanns FÍA er þess óskað að Persónuvemd taki, m eð hliðsjón af lögum nr. 77/2000 
um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, til umfjöllunar hvort framkvæmd 
bakgrunnsathugana samrýmist lögum og hvort ákvæði reglugerðar nr. 985/2011 geti talist hafa 
næga lagastoð. Þá er þess krafist í kvörtun FFI og FVFI að Persónuvem d taki til skoðunar hvort 
við umræddar athuganir sé farið að lögum nr. 77/2000, lögum nr. 60/1998 og framangreindri 
reglugerð. Verði niðurstaðan sú að svo sé ekki er þess krafist að Persónuvemd beiti viðeigandi 
viðurlagaúrræðum til að koma í veg fyrir að hinum ólögmætu athugunum verði fram haldið.
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Vísað er til þess í kvörtun lögmanns FÍA að samkvæml 3. gr. reglugerðar nr. 985/2011 feli 
bakgrunnsatliugun í sér könnun á því hver einstaklingur sé og upplýsingum lögreglu um sakaferil 
hans, þ.m.t. hvort hann eigi afbrotaferil að baki, sem lið í mati á því hvort óhætt sé að heimila 
honum  aðgang að haftasvæði flugverndar án fylgdar og viðkvæmum txúnaðarupplýsingum um 
flugvernd. Með vísan til þessa segir í kvörtuninni:

„Lykiíatriðið í hugtaksskilgreiningunni virðist samkvæmt reglugerðinni lúta að tvennu, þ.e. annars 
vegar að staðreyna að viðkomandi einstaklingur sé sá sem hann segist vera og hins vegar könnun á 
sakaferli viðkomandi með tilliti til þess hvort óhætt sé að veita honum aðgang að haftasvæði 
flugverndaf.

I stöðluðu umsóknareyðublaði ríkislögreglustjóra um bakgrunnsathugun virðist hins vegar kveða við 
annan tón að hluta tíl. Þar er starfsmanni ædað að veita upplýsingar um einkaréttarleg málefni, svo 
sem hvort hann sé í einkamáli eða hafi 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 FIA. Verður hvorki séð að heimild standi til 
öflunar slíkra upplýsinga, né að málefnaleg rök standi að baki öflun slíkra upplýsinga.“

7 y - *I kvörtun lögmanns FFI og I;,VFI segir að upplýsingaöflun ríkislÖgreglus tj óra gangi freklega inn á 
þá persónuvemd sem einstaklingar njóta lögum samkvæmt og stjórnarskrárvarða vemd á 
friðhelgí einkalífs. Farið sé langt fram úr því sem lög nr, 60/1998 og reglugerð nr. 985/2011 
heimila og ríkislögreglustjóri útvíkld upp á sitt einsdæmí þann ramma sem honum  er veittur til 
upplýsingaöflunar. Þetta eigi við utn öflun upplýsinga úr opinberum skrám, þ. á m, úr skrá um 
fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga hjá Creditínfo Lánstrausti hf.; upplýsinga um 
hjúskaparstöðu og um maka eða sambýling; upplýsinga um hvort viðkomandi hafi verið stefnt 
eða hann bíði málsmeðferðar í einkamáli eða erlendis; og upplýsinga um hver séu fyrri störf 
viðkomandí undanfarin fimm ár og um  námsferil, Með vísan til þessa segir:

„Af hálfu kvartanda er á það bent að umrædd upplýsingaleit sé í verulegu ósamræmi við tilgang 
bakgrunnsathugana, svo sem honum er lýst í skilgreiníngu á bakgrunnsathugun (e. Backround Check) 
í 3. gr. reglugerðar nr. 985/2011. 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 
einslakling til þess að samþykkja að leitað verði upplýsinga um hvort að hann sé með einhverjum 
hætti skráður í Lánstraust (Creditinfo). Algjörlega er á huldu hvernig embætti llíkislögreglustjóra færi 
með skráningu um að einstaklingur væri sem dæini vegna peningaskuldar skráður þannig í kerfí 
Lánstrausts að honum hafi verið send greiðsluáskorun frá innheimtufyrirtæki eða þá að árangurslaust 
fjárnám hafi verið gert hjá honum. Með engu móti verður séð hvemig að slíkar upplýsingar eiga að 
hafa áhrif á aðgangsheimild viðkomandi á flugverndarsvæði.

Þá er eiíistaklingi gert að upplýsa hvort honum hafi verxð stefnt í einkamáli fyrir dómstólum eða 
hvort hann bíði málsmeðferðar í einkamáli. Kvartendur telja sömuleiðis iilskiljanlegt í hvaða tilgangi 
afla þurfi þessara einkaréttarlegu upplýsmga frá umsækjendum. Sem dæmi getur eínstaklingur staðið í 
deilum um fjárskuldbindingu og ákveðið að láta á þann rétt sinn reyna fyrír dómstóli. FráleÍtt er að 
Ríkislögreglustjórinn geti krafið einstakling upplýsinga um hvort að hann hafi nýtt slíkt réttarúrræði 
og látið mat á aðgangsheimild að flugvemdarsvæði ráðast á þeim upplýsingum.

Af hálfú kvartenda 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. Að teknu ttUitÍ til 
umsóknareyðuformsins virðist sem að Ríkisiögreglustjórinn sé að taka sér vald til þess að hafna því 
að samþykkja einstakling eftir bakgrunnsatlaugun sem að leiðir í ljós t.d. það eitt að viðkomandi er 
skráður með einhverjum hætti inn á vef Lánstrausts. Sömuleiðis er vakin athygli á því að skoðun 
embættis Ríkislögregiustjórans á einstaklingi er ætlað að vera viðvarandi. Samkvæmt síðustu síðu
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umsóknarskjals, þ.e. síðustu síðu leiðbeininga með umsókn, kemur fram undir lið 9, að starfsmaður 
er að samþykkja „vöktun á skráningum honum tengdum í Iögreglukerfmu<c. Lýsing á viðvarandi 
skoðun gengur mun lengra en heimild þar að lútandi í lögum og reglugerð nr. 985/2011. Engin 
sérstök viðmið eru þannig sett: fram um það hvaða upplýsinga eigi að afla og safna saman um 
einstakling í framtíð.c<

I báðum kvörtunum er vikið að því að urnrædd vinnsla persónuupplýsinga geti skert atvinnufrelsi 
skráðra einstaklinga. Utn það segir í kvortun lögmanns FIA að með því að neita að heimila öflun 
upplýsinganna setji hann aflahæfi sitt í uppnám þar sem athuguriin sé forsenda þess að hann fái 
aðgangskort inn á haftasvæði flugvemdar. Með sama hætti leiði neikvæð utnsögn 
ríkislögregiustjóra til þess að hann fái ekki slíkt aðgangskort. Slíkt feli í sér að viðkomandi verði 
hugsanlega gert ómögulegt að sinna starfi sínu og séu því verulegir hagsmunir í húfi sem njóti 
vem dar 75. gr. stjómarskrárinnar. I kvörtun lögmanns FFI og FVFI segir að neitun á grundvelli 
bakgrunnsathugunar um aðgang að flugverndarsvæði geri viðkomandi ókleift að rækja starfa 
sinn. I mörum tilfellum hafí viðkomandi áralanga og kostnaðarsama menntun að baki við að afla 
starfsréttinda og geti því beiting ríkislögreglustjóra á reglum um bakgrunnsathugun haft í för með 
sér stórfellt inngrip í stjórnarskrárvarinn atvinnurétt mannæ

Að auki segir í kvörtun lögmanns FFI og FVFI að um sé að ræða viðkvæmar 
persónuupplýsingar, sbr. 8. tölul. 2. gr. laga nr. 77/2000, og beri því að gera ríkari kröfur en ella 
til þess hvernig umiið sé með þær. Þá segir að engar reglui: virðist liggja fyrir um það með hvaða 
hætti upplýsingar um einstaklinga verði varðveittar eða hvort eða hvenær þeim verði eytt eftír 
starfslok.

Eins og fyrr greinir óskar lögmaður FÍA þess að Persónuvemd fjalli um það hvort ákvæði 
reglugerðar nr. 985/2011 geti talist hafa næga lagastoð. Um þetta segir í kvörtun lögmannsins:

„Akvæði reglugerðar nr. 985/2011, um flugvernd, orka ennfremur tvímælis, t.a.m. ákvæði 28. gr. sem 
fjallar samkvæmt yfirskrift sinni um mat á afbrotaferli. 1 ákvæðinu gefur m.a. að líta upptalningu á 
tilteknum brotum sem mælt er fyrir um að eigi að valda því að einstaklingi sé synjað um aðgang að 
haftasvæði flugverndar. Ekki verður á móti því mælt að flest ef ekki öll þessara brota eru ámælisverð. 
Hvort þau verði hins vegar sjálfkrafa talin vera þess eðlis að ekki sé óhætt að veita viðkomandi 
einstaklingi aðgang að haftasvæði flugverndar í skilningi loftferðalaga, er hins vegar annað mál. í 
lokamálsgrein 28. gr. reglugerðarinnar er síðan mælt fyrir um að við ákvörðun á því hvort veita beri 
aðgangsheimild að haftasvæði flugvemdar skuli m.a. fylgt þeim viðmiðum sem sett eru fram í 
Ieiðbeiningargögnum Evrópusambands flugmálastjóma (ECAC), nema strangari kröfur séu gerðar 
samkvæmt reglugerðinni eða loftferðalÖgunum. Þessi viðmið er hvergi að finna x reglugerðinni svo 
séð verði.“

2.

Með bréfi, dags. 28. september 2012, veitti Persónuvernd ríkislögreglustjóra færi á að tjá sig um 
framangreindar kvartanir. Svarað var með bréfl, dags. 15. október s.á. Þar segir m.a.:

„Ríkislögrcglustjóri áréttar afstöðu sína varðandi bakgrunnsathuganir að skýrt sé í lögum og 
reglugerðum til hvers löggjafinn ætlast af lögreglu. I því samhengi skal þess m.a. gætt að upplýst 
samþykki viðkomandi liggi fyrir og beiðanda bakgrunnsathugunar sé það ljóst hvað felist í slíku 
samþykki. I Ijósi þessa hefur ríkislögreglustjóri tilgreint ítarlega á umsóknareyðublöðum hvaða 
upplýsinga er aflað við framkvæmd bakgrunnsatliugana.“

Varðandi öflun upplýsinga um einkamál fyrir dómstólum segir m eð vísan til framangreinds:

„I lið 5.2 umsóknar um bakgrunnsathugun er þess óskað að umsækjandi tilgreini, já eða nei, hvort 
honum hafi verið stefnt eða bíði málsmeðferðar í einkamáli (hér á landi eða erlendis). I lið 5.4 í
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umsókn um bakgrunnsathugun cr þess jafnframt óskað, ef merkt hefur verið við já í reit 5.2 að þá 
skuli gefa nánari upplýsingar.

I 27. gr. reglugerðar um flugvernd segir að bakgmnnsathugun skuli „m.a. felast í skoðun á 
viðkomandi í skrám lögreglu, þ.m.t. málaskrá Iögreglu; skoðun á sakavottorði; upplýsingakerfi 
Interpol; SlS-upplýsingakerfinu; upplýsingum úr þjóðskrá; eftir atvikum fýrirspumum til erlendra 
yfirvalda; skoðun hjá tollyfirvöldum; héraðsdómi og í öðrum opinberum skrám.“ Upplýsingar um 
héraðsdóma, í einkamálum og/eða sakamálum, eru því að mati ríkislögreglustjóra meðal þeirra 
upplýsinga sem embættinu er ætlað að taka afstöðu til.

Þess má einnig geta að í umsóknargögnum hjá EUROCON'I'ROL, European Organisation for Safely of 
A ir Navigation, þ.e. EATMP leiðbeiningum er kveðið á um „security statement — civil and/or 
criminal proceedings" [.. ,J og er því ekki um að ræða einsdæmi um öflun einkaréttarlegra upplýsinga 
vegna flugvemdar hér á landi.“

Með vísan til framangreinds segir að það sé því mat ríkislögreglustjóra að ósk utn að upplýst sé 
um refsiverða háttsemi, opinbers eða einkaréttarlegs eðlis, ellegar dóma í einkamálum, sem haft 
geta þýðingu vegna öryggisvottunar lögreglu, eígí sér beina heimild.

Einnig segir að skrá Creditinfo Lánstrausts hf. um  fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga 
teljist vera opinber skrá sem falli undir framangreint ákvæði 27. gr. reglugerðar nr. 985/2011 um 
flugvemd. Að auki séu opinberar skrár tilgreindar á eyðublaði fýrir umsókn um 
bakgrunnsathugun. Því sé öflun upplýsinga úr umræddrí skrá heimiL Um það segir nánar:

„Af hálfu ríkislögreglustjóra er því mótmælt að öflun persónuupplýsinga í því formi sem hún er 
samkvæmt umsóknareyðublaði embættisins sé „bæðí yfírgripsmeiri og gangi lengra en heimik sé 
samkvæmt ákvæðum loftferðalaga og reglugerðar um flugvernd, sbr. einnig ákvæði laga um 
Persónuvernd“ enda Ijóst að upplýsingar þær sem koma fram í vanskilaskrá Lánstrausts má einnig fá 
úr skrám hjá sýslumönnum og öðrum opinberum auglýsingum og upplýsingar um búforræði, 
héraðsdóma einkaréttarlegs eðlis sem og vegna sakamála, hjá héraðsdómstólum."

Varðandi það að aflað sé upplýsinga hjúskaparstöðu og maka eða sambýling einstaklings, sem og 
námsferil, er vísað tíl þess samkvæmt 27. gr. reglugerðar nr. 985/2011 skuli við 
bakgrunnsathugun notast við upplýsingar úr þjóðskrá. Nánar segir:

„í Þjóðskrá er að finna opinberar upplýsingar um hjúskaparstöðu og eftir atvikum sambýlinga. I 
leiðbeiningargögnum Evrópusambands flugmálastjóma (ECAC) í Hð 11.1.3 er vikið að 
lágmarkskröfum vegna framkvæmdar bakgrunnsathugana, en þar kemur fram að athugunin skuli m.a. 
„cover employment, education and any gaps during at least preceeding 5 years“ en þar er einnig 
krafist upplýsinga er lúta að s.k. frummati, s.s. hjúskaparstöðu.“

Vegna þeirrar athugasemdar lögmanns FFÍ og FVFÍ að fram fari óheimil vöktun með 
skráningum hjá lögreglu vísar ríkislögreglustjóri til 1. mgr. 27. gr. reglugerðar nr. 985/2011 þar 
sem segir m.a. að bakgrunnsathugun skuli endurtekin með reglulegu millibilí og eigi sjaldnar en á 
fimm ára fresti, sem og að ríkislögreglustjóra sé heimilt, að eigin frumkvæði eða samkvæmt 
beiðni rekstraraðila flugvallar eða flugrekanda, að gera úrtaksathugun á þeim aðilum sem staðist 
hafa bakgrunnsathugun eins lengi og heimild þeirra er í gildi. Hinu sama gegni um eftárlit með 
skráningum bakgrunnsathugaðra einstaklinga í málaskrá lögreglu. Fyrir efdrliti ríkíslÖgreglustjóra 
séu því skýrar heimildir.

Eins og komið hefúr fram telja kvartendur umrædda vinnslu persónuupplýsinga geta vegið að 
atvinnufrelsi. í  því sambandi vísar rfldslögreglustjóri til 70. gr. c í lögum nr. 60/1998 og 27. og 
28. gr. reglugerðar nr. 985/2011. Segir í bréfi ríkislögreglustjóra að þau ákvæði veiti skýra heimild
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til umræddfar vinnslu. Löggjafinn hafi með ótvíræðum hætti falið ríkislögreglustjóra vald á 
umræddu sviði og sé ljóst að hann hafi tekið afstöðu til inntaks og umfangs heimilda til 
bakgrunnsathugunar og öryggisvottunar í meginþáttum. Sjónarmiðum um skort á lagastoð sc því 
hafnað og þá um leið tilvísun varðandi atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar, en annars sé það 
ekki á valdi ríkislogreglustjóra að skera úr um  hvort stjórnskipulega sett lög frá Alþingi standist 
stjórnarskrá.

Samkvæmt kvörtun lögmanns FÍA tilgreinir reglugerð nr. 985/2011 ekki þau viðmið 
Evrópusambands flugmálastjórna sem fylgja skuli við ákvörðun um aðgangsheimild og vísað er 
t i l í  7. mgr. 28. gr. reglugerðarinnar. A f þessu tilefni er í bréfi ríkislögreglustjóra tekið fram að 
setning reglugerðarinnar sé á forræði innanríkisráðherra og vísist til hans um þetta efni

3.
Með bréfum, dags. 25. október 2012, var lögmönnum annars vegar FIA og hins vegar FFI o^ 
FVFI veitt færí á að tjá sig um framangreind svör ríkislögreglustjóra. Lögmaður FFI og FFVI 
svaraði með bréfi, dags. 14. nóvember s.á., og lögmaður FIA með bréfi, dags. 15. s.m. í  báðum 
bréfunum er því mótmælt að skrá Creditinfo Lánstrausts hf. um fjárhagsmálefni og lánstraust 
einstaklinga teljist opinber skrá í skiíningi 1. mgr. 70. gr. c í lögum nr. 60/1998.

/► /

N ánar segir í bréfi logmanns FFI og FFVI að ekkí sé rökstutt með neinum hætti hvaða þýðingu 
einkaréttarlegar upplýsingar í umræddri skrá hafi í bakgrunnsathugun. Þá segir:

„Stangast þessi tiltekni þáttur í upplýsingaÖfluninni beinlínis á við markmið og tilgang 
bakgrunnsathugana, hvort tveggja eins og honum er lýst í íslensku reglugerðinni, nr. 985/2011, sem 
og í þeim evrópsku reglugerðum sem að íslensku reglumar byggja á. Markmiðið með 
bakgrunnsathugun er einkum að kanna hvort ttl staðar sé sakaferill eða afbrotaferill hjá umsækjanda, 
en í engu vikið að því að veita beri upplýsingar um einkamálefni eða fjárhagsstöðu viðkomandi. Ekki 
verður heldur séð í hvaða réttmæta tilgangi á að skylda eínstakling til þess að samþykkja að leitað 
verði upplýsinga um hvort að hann sé með einhverjum hætti skráður í Lánstraust (Creditinfo). 
Upplýsingaöflun þessi gengur þannig mun lengra en skyldubundin upplýsingaöflun samkvæmt 
reglugerðum ESB um þetta efni. Má þannig Ijóst vera að lagaheimild er ekki til staðar fyrir 
upplýsingaöflun af þessum toga.“

Einnig segir að hugtakið „opinber skrá“ í framangreindu ákvæði íaga nr. 60/1998 eigi, þegar litið 
sé til orðalags þess, augljóslega við skrár sem kunni að innihalda upplýsingar um sakaferil, 
lögreglumál eða aðrar skrár sem kunni að sýna fram á annað af þeim toga. Athugasemdir við 
ákvæðið í því frumvatpi, sem varð að lögum nr. 50/2012 um  breytingu á lögum nr. 60/1998, 
staðfesti þetta enn frekar, en þar séu etnungis talin upp upplýsingakerfi sem lúta að 
lögreglumálum og öðru slíku eða sem staðfesta hver viðkomandi einstaklingur er. Því fari fjarri 
að löggjafinn hafi ætlað að rýmka heimdir til öflunar uppíýsinga einkaréttarlegs eðlis eða um 
fjárhag og sé allsendis óútskýrt af háfu ríkislögreglustjóra í hvaða tilgangi lögregla ætti að afla 
þeirra. Varðandi það sem fram kemur a f hálfu ríkislögreglustjóra um að umrædd skrá Creditinfo 
Lánstrausts hf. hafi að geytna upplýsingar úr opinberum auglýsingum er bent á að einnig eru þar 
skráðar upplýsingar um  greiðsluáskoranir innheimtufyrirtækja og áritaðar stefnur í einkamálum

I bréfi lögmanns FÍA segir að hvorki í lögum nr. 60/1998 né í lögskýringargögnum sé að finna 
skilgreiningu á hugtakinu „opinber skrá“ . Þá sé þar hvergi að finna tilvísun til þess berum orðum 
að heimild til upplýsingaöfiunar nái til fjárhags- eða vanskilaupplýsinga. Þá segir:

„FIA mótmælir því áliti ríkislögreglustjóra að vanskílaskráning Lánstrausts/Creditinfo teljist opinber 
skrá í þessum skilningi. Hafi tilgangur og vilji löggjafans staðið til þess að slíkra upplýsinga mættí afla 
um fjárhagsmálefni einstaklinga í tengslum við bakgrunnsathugun hefði borið að taka það sérstaklega 

^  h  í < ía ^  J
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upplýsingar í vanskilaskrá geta í raun aldrei haft þýðingu við mat á því hvort óhætt sé að veita 
viðkomandi einstaklingi aðgang að haftasvæði flugverndar. Skuldastaða einstaklings samkvæmt 
vanskilaskrá segir þannig ekkert um til um heiðarleika eða óheiðarleika viðkomatidi.“

Með sömu rökum og að framan greinir hafnar lögmaður FIA því að lagast:oð sé fyrir öflun 
upplýsinga um einkamál fyrir dómi og að sú upplýsingaöflun sé málefnaleg. LÖgmaður FFI og 
FFVI vísar til þess að ríkislögreglustjóri telji öflun þessara upplýsinga eiga stoð í 27. gr. 
reglugerðar nr. 985/2011. Því mótmælir lögmaðurinn og telur hann augljóst að upplýsingar um 
einkamál hjá dómstólum falli ekki þar undir, enda taki ákvæðið aðeins til upplýsinga um refsivert 
athæfi, sakaferil eða annað sem máli kunni að skipta við mat á því hvort veita eigi aðgang að 
flugsvæði. Oflun upplýsinga um einkamál stangist því á við íslensk lög en einnig Evrópulöggjöf, 
en ekkert komí fram í skýringum ríkislögreglustjóra sem styðji að dómar í einkamálum geti veitt 
upplýsingar um  refsiverða háttsemi eða haft þýðingu vegna öryggisvottunar lögregla

Einnig segir í bréfi lögmanns FFI og FFVÍ að í framangreindu ákvæði reglugerðar nr. 985/2011 
sé ekki að finna heimild til öflunar upplýsinga um  hjúskaparstöðu og námsferil Þá segir:

>yAf hálfu umbj. minna er vaktn sérstök athygii á því sem fram kemur á bis. 3 í bréfi 
ríkislögreglustjóra, þar sem vikið er að upplýsingum um „búforræði“ eins og það er orðað í bréfinu. 
Þar er augljóslega vísað til upplýsinga um hvort að bú einstaklings hafi verið tekið til gjaldþrotaskipta 
eða ekki. I engu er þó rakið hvaða tengíngu slikar upplýsingar eiga að hafa við ákvörðun um veitingu 
heimildar til viðkomandi til þess að fara atvinnu sínnar vegna um flugsvæði.“

Að auki segir í bréfi Jögmanns FFÍ og FFVÍ að tilvísanit ríkíslögreglustjóra til upplýsingaöflunar 
erlendis bæti ekki úr skorti á lagastoð. Einníg er vikið að þessum tilvísunum í bréfi lögmanns 
FIA. Segír að hann telji ekkí skipta máli þó tt aðrir utan íslands afli upplýsinga eins og hér um 
ræðir eða unnt sé að afla þeirra eftir öðrum leiðum en með uppflettingu í umræddri skrá 
Credininfo Lánstrausts hf. Oumdeilt sé að bakgrunnsathuganir feli í sér vinnslu viðkvæmra 
persónuupplýsinga og hafi Persónuvernd, þ.e. í áliti sínu, dags, 10. maí 2011 (mál nr. 2010/1051), 
kveðið á um að við framkvæmd slíkra athugana beri að fara að öllum grunnkröfum 7. gr. laga nr. 
77/2000, m.a. um sanngirni, m eðalhóf og áreiðanleika. FÍA taki heilshugar undir það og sé það 
mat félagsins að upplýsingaöflun ríkislögreglustjóra fari fram úr þeím kröfum. I niðurlagi bréfs 
lögmanns FIA segir:

„Það skal að lokum áréttað að félagsmenn FÍA gera sér fyllilega grein fyrir þeim skuldbindingum sem 
hvíla á flugmálayfirvöldum og að nauðsynlegt sé m.a. með vísan til alþjóðaskuldbindinga að fram fari 
mat á því hvort óhætt sé að veita einstaklingum aðgang að haftasvæði flugverndar. VÍð þetta mat 
vegast framangreind sjónarmið á við stjómarskrárvarinn rétt einstaklínga tii friðhelgi einkalífs og 
atvinnufrelsis. Þessi stjórnarskrárvörðu réttindi verður að virða og setja í forgrunn.“

Hinu 3. desember 2012 barst Persónuvernd tölvubréf frá lögmanni FÍ A þar sem hann bendir á 
umfjöílun á heimasíðu norsku flugeftirlitsstofnunarinnar (n. Luftfartstílsynet) um hvemig staðið 
er að upplýsingaöflun vegna bakgrunnsathugana í Noregi. Hann vekur sérstaka athygli á þeim 
þremur þáttum sem bakgrunnsathugun er þar sögð lúta að, þ.e. því hver viðkomandi 
einstaklingur sé, hvar hann hafi verið nám og störf og hvort hann hafi sakaferil. Nánar tiltekið 
segir i umræddri umfjöllun að farið sé fram á afrit af vegabréfí, ökuskírteini eða öðrum, 
fuUnægjandi persónuskilríkjum; tilgreiningu á námi, störfúm og hléum, sem þar hafa orðið á, 
undanfarin fimm ár; og fullt sakavottorð.
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Forsendur og niðurstaða
1.

Gildissvið
Gildissvið Iaga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, sbr. 1. mgr. 3. gt. 
þeirra laga, og þar með valdsvið Persóauverndar, sbr. 1. og 2. mgr. 37. gr. laganna, nær til 
sérhverrar rafrænnar vinnslu persónuupplýsinga, sem og handvirkrar vinnslu slíkra upplýsinga 
sem eru eða eiga að verða liluti af skrá. Persónuupplýsingar eru sérhverjar persónugreindar eða 
persónugreinanlegar upplýsingar, þ.e. upplýsingar sem beínt eða óbeint má rekja til tiltekins 
einstaklings, látins eða lifandi, sbr. 1. tölul. 2. gr. íaganna; og vinnsla er sérhver aðgerð eða röð 
aðgerða þar sem unnið er með persónuupplýsingar, hvort heldur sem vinnslan er handvirk eða 
rafræn, sbr. 2. tölul. 2. gr. I athugasemdvxm við 2. tölul. 2. gr. í því frumvarpi, sem varð að lögum 
nr. 77/2000, kemur fram að hver sú aðferð, sem nota má til að gera uppiýsíngar tiltækar, telst til 
vinnslu. A f þessu öllu er Ijóst að mál þetta lýtur að vinnslu persónuupplýsinga sem fellur undir 
valdsvið Persónuvemdar.

2.
Helstu ákvœði

Upplýsingar um það hvort maður hafí verið grunaður um refsíverðan verknað eru viðkvæmar 
persónuupplýsingar, sbr. c-lið 8. tölul. 2. gr. laga nr. 77/2000. Svo að vinna megi með slíkar 
upplýsingar verður að vera fullnægt einhverju skilyrðanna fýrir vinnslu slílcra upplýsinga í 9. gr. 
sömu laga. Þá verður, eíns og endranær við vinnslu persónuupplýsinga, að vera fullnægt 
einhverju skilyrðanna í 8. gr. íaganna.

H ér koma helst til álita 2. tölul. 1. mgr. 9. gr. og 6. tölul. 1. mgr. 8. gr. Samkvæmt fyrrnefnda 
ákvæðinu er vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga heimll ef til hennar stendur sérstök 
lagaheimild. Þá segir í síðamefnda ákvæðinu að vinnsla persónuupplýsinga sé heimil sé hún 
nauðsynleg við beitingu opinbers valds sem sá sem vinnur með upplýsingarnar fer með.

Með lögum nr. 15/2009 var við lög nr. 60/1998 um  loftferðir aukið ákvæðum um 
bakgrunnsathuganir. A lögunum voru gerðar frekari breytingar í tengslum við 
bakgrunnsathuganir með lögum nr. 50/2012, en þeim var ætlað að Ínnleiða ákvæði þar að lútandi 
úr Evrópulöggjöf í íslenskan rétt. Nánar tiltekið er þar um  að ræða reglugerð 2010/185/ESB um 
ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvemd. Meðal þess sem 
þar kemur er að bakgrunnsathugunum er ætlað að staðfesta hver viðkomandi sé á grundvelli 
skjalfestra heimilda, kanna sakaferil viðkomandi á öllum búsetustöðum síðastliðin fimm ár og 
kanna vinnu- og námsferil viðkomandi, auk hléa sem á ferlinum hafa orðið, á sama tímabili, sbr. 
greinar 11.1.3 og 11.1.4.

1 1. mgr. 70. gr. c í lögum nr. 60/1998 segir nú að áður en heimilt sé að veita einstaklingi aðgang 
að haftasvæði flugvemdar og viðkvæmum upplýsingum um  flugvernd skuli Flugmálastjórn 
Islands, rekstraraðili jflugvallar, rekstraraðili flugsöguleiðsöguþjónustu eða flugrekandi óska eftir 
bakgrunnsathugun og öryggisvottun lögreglu sem afli upplýsinga um  viðkomandi, s.s. úr skrám 
lögreglu, sakaskrá eða öðrum opinberum skrám, að fengnu skriflegu samþykki viðkomandi 
einstaklings. Skuli slík athugun fara fram m eð reglulegu miUibiJi og eigi sjaldnar en á fimm ára 
fresti. Bakgrunnsathugun lögreglu sé liður í því að ákvarða hvort óhætt þyki að veita einstaklingi 
aðgangsheimíld eða hvort honum  skuli synjað um  hana. Sá sem óski eftir bakgrunnsathugun taki 
endanlega ákvörðun um aðgang, sbr. þó  4. mgr., en þar segir að óheimilt sé að veita einstaklingi 
heimild til aðgangs að haftasvæði flugvemdar, aðgang að upplýsingum um flugvernd eða heimild 
til að sækja námskeið í flugverndarþjálfun hafi lögregla synjað viðkomandi um öryggisvottun.

I I
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I 27. gf. reglugerðar nr. 985/2011 um  flugvernd er nánar mælt fyrir um bakgrumisathugamr, sbr. 
heimild lil setningar slíkra reglugerðarákvæða í n-lið 1. mgr. 70. gr. d í lögum nr. 60/1998. 
Samkvæmt 3. mgr. 27. gr. reglugerðarinnar skal með bakgrunnsathugun m.a. kanna og staðfesta 
deili á viðkomandi, heimili eða dvalarstað a.m.k. fimrn ár aftur í tímann, feril viðkomandi á sama 
tímabili og þá hættu sem kann að stafa af viðkomandi innan haftasvæðis flugverndar í ljósi 
afbrotaferils. I 1. mgr. kemur fram að við slíka athugun skuli m.a. skoða upplýsingar um 
viðkomandi í málaskrá og öðrum skrám lögreglu, á sakavottorði, í upplýsingakerfi Interpol, 
SlS-upplýsingakerfinu, þjóðskrá, fyrirspurnum til erlendra yfirvalda, hjá tollyfirvöldum, 
héraðsdómi og í öðrum opinberum skrám. Að auki kemur m.a. fram að bakgrunnsathugun skal 
endurtekin reglulega og eigi sjaldnar en á fimm ára fresti. Þá segir að ríkislögreglustjóra sé heimilt 
að gera úrtaksathugun á þeim aðilum sem staðist hafa bakgrunnsathugun, sem og að hafa eftirlit 
með skráningum um þá í málaskrá lögreglu, eins lengi og aðgangsheimildir þeirra eru í gildi.

Ákvæði um mat á brotaferli er að finna í 28. gr. reglugerðarinnar, Samkvæmt 1. mgr. þeirrar 
greinar skal leitast við að afla einungis upplýsinga úr skrám lögreglu sem haft geta vægi við mat á 
hæfi viðkomandi einstaklings til að njóta aðgangs að haftasvæði flugvemdar og fá aðgang að 
flugverndarupplýsmgum. I 2. mgr. eru talin upp ýmis brot sem eiga að leiða til þess að 
viðkomandi sé synjað um aðgang að haftasvæði flugvemdar, flugverndarupplýsingum og að 
sækja námskeið í flugvemdarþjáifún, en auk þess kemur m.a. fram að eigi einstaklingur ólokið 
máli í refsivörslukerfinu geti komið til slíkrar synjunar. Einnig kemur fram að önnur brot en þau 
sem sérstaklega eru talin upp geta ieitt til synjunar samkvæmt ákvörðun ríkislögreglustjóra. Hins 
vegar er þá ávallt gerð krafa um að bro t séu stórfelld eða séu til marks um hættu gegn öryggi 
íikisins, flugstarfsemi og almannahagsmunum.

Samkvæmt 2. mgr. 28. gr. skal við m at á brotaferli einstaklings leggja til grundvallar hvort öryggi 
flugsamgangna geti stafað hætta af einstaklingi. Sérstaklega skal meta hugsanlega hættu sem af 
viðkotnandi kann að stafa gagnvart íslenska ríkinu og erlendum ríkjum, öryggi þeirra, 
flugstarfsemi og öðrum almannahagsmunum. I 5. mgr. segir að hafi lögregla þurft að hafa 
endurtekin afskipti af einstaklingi vegna brota a f hans hálfu geti ríkislögreglustjóri ákveðið að 
veita honum neikvæða umsögn vegna bakgrunnsathugunar e f telja megi að öryggi flugsamgangna 
geti stafað hætta af honum,

Við vinnslu persónuupplýsinga, sem fram fer á grundvelli framangreindra ákvæða, verður sem 
endranær að fara að öllum grunnkröfum 7. gt\ laga nr. 77/2000, þ. á m. þeím að þær séu unnar 
með sanngjörnum, málefnalegum og lögmætum hætti og að öU meðferð þeirra sé í samræmi við 
vandaða vinnsluhætti persónuupplýsinga (1. tölul); að þær séu fengnar x yfirlýstum, skýrum og 
málefnalegum tilgangi (2. tölul.); og að þær séu nægilegar, viðeigandi og ekki umfram það sem 
nauðsynlegt er miðað við tilgang vinnslunnar (3. tölul.).

3.
NiÖurstaða

I máli þessu er uppi ágreiningur um hvort við framkvæmd bakgrunnsathugunar samkvæmt 
lögum nr. 60/1998 um loftferðir megi afla upplýsinga um  hvort viðkomandi einstaklingx hafi 
verið stefnt eða bíði málsmeðferðar í einkamáli og sé á skrá Creditinfo Lánstrausts hf. yfir 
fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga. Þá er einnig uppi ágreiningur um lögmætí öflunar 
upplýsinga um hjúskaparstöðu viðkomandi og um maka eða eða sambýling, auk upplýsinga um 
fyrri störf og námsferil undanfarin fimm ár.

Eins og fyrr er rakið hafa 1. mgr. 70. gr. c í lögum nr, 60/1998, sem og 1. og 3. mgr. 27. gr. 
reglugerðar nr. 985/2011, að geyma upptalningu á því hvaða upplýsinga skuH aflað við 
bakgrunnsathugun, Þær upplýsingar, sem að framan greinir og sem ágreiningur stendur um að
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megi afla, etu ekki sérstaklega nefndar í upptalníngum ákvæðanna. Orðalag þeirra ber það hins 
vegar með sér að það sé ekki tæmandi. l i ta  verður svo á að ákvæði 2. tölul. 1. mgr. 9. gr. og 6. 
tölul. 1. mgr. 8. gr., sem rakin eru framarlega í 2. kafla hér að framan, geti rennt stoðum  undir 
vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við bakgrunnsathugun. Hins vegar verður sú vinnsla að 
samrýmast fyrrnefndum kröfum 7. gr. laga nr. 77/2000 um sanngirni, málefnalegan tilgang og 
m eðalhóf við vinnslu persónuupplýsinga.

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. stjómarskrárinnar. Þá verður að túlka 
framangreind ákvæði laga nr. 60/1998 í ljósi reglugerðar 185/2010/ESB, nánar tiltekið greina
11.1.3 og 11.1,4 sem fýrr eru raktar, en þar er mælt fýrir 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. A f 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. I 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.

I ljósi framangreinds telur Persónuvernd öflun upplýsínga um  aðild að einkamáli fyrir 
dómstólum, færslur á fyrrnefndri skrá Creditinfo-Lánstrausts hf., hjúskaparstöðu og maka eða 
sambýling fara fram úr þvi sem heimilt getur talist samkvæmt umræddum ákvæðum laga nr. 
60/1998 og 1. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 985/2011, sbr. og áðurnefhdar krofur 7. gr. laga nr. 
77/2000. Þegar litið er til fyrrgreindra ákvæða reglugerðar 185/2010/ESB  em  hins vegar ekki 
gerðar athugasemdir við að nkislögreglustjóri fari fram á upplýsingar um  náms- og starfsferil 
einstaklings á síðustu fimm árum. Þá eru ekki gerðar athugasemdir við að cOkislögreglustjóri hafi 
eftirlit m eð skráningum einstaklinga í málaskrá lögreglu, enda hefur hann heitnild til þess 
samkvæmt 1. mgr. 27. gr. reglugerðar nr. 985/2011, en lögð er áhersla á að við slíkt eftirlit sé 
gætt meðalhófs.

Að lokum skal tekið fram að þar sem þær upplýsingar, setn ágreiningur í máli þessu varðar, eru 
ekki tilgreindar sérstaklega í reglugerð nr. 985/2011 reynir hér ekki á lagastoð ákvæða í þeirri 
reglugerð. Þegar af þeirri ástæðu þarf ekki, við úrlausn máls þessa, að fjalla um það atriði, sbr. 
ósk lögmanns FIA þar að lútandi.

Ú r s k u r ð a r o r ð :

Við framkvæmd bakgrunnsathugunar á grundvelli laga nr. 60/1998 utn loftferðir er 
ríkislögreglustjóra óheimil öflun upplýsinga um hvort einstaklingi, sem sætir athugun, hafi verið 
stefnt eða bíði málsmeðferðar í einkamáli; hvort viðkomandi sé á skrá Creditinfo Lánstrausts hf. 
yfir fj árhagsmálefni og lánstraust einstaklinga; og um hjúskaparstöðu viðkomandi og maka eða 
sambýling.
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Bakgrunnsathuganir em framkvæmdar á einstaklingiun á grundvelli reglugerðar um flugvemd nr. 985/2011 sbr. 
lög uin lofiferðir nr. 60/1998. Viðkomaudi stofnun/fyrirtæki (beiðandi) skal sækja uin bakgruimsathugun á 
starfsmönnum með frumriti útf/Iltrar umsóknar. Skilyrði fyrir framkvœmd bakgrunnsathugunar er að saniþykki 
fró viðkomandi aðila hafl borist rtkislögreglustjóra (RLS) eða því embætti semRLS hefúr falið firamkvæmdina, 
sbr. 2. tl. 2. mgr. 6. gr. reglugerðar utn meðferð persónuupplýsinga hjá lögreglu nr. 322/2001.
Með umsókn skal fylgja afrit af vegabréfi eða öðni viðkurkenndu skilríki einstaklings sem bakgrunnsathuga á. 
Beiðandi skal taka afrit af skilríki og þar með staðfesta tilvist þess og að starfsmaður sé réttilegur handhaft þess 
og stimpla afritið því til staðfestingar.
Bciðandi skal tilkynna RLS þegar aðgangsheimild viðkomandi er ekki leugur þörf svo eftirliti með honum í 
málaskrá lögreglu samkvæmt framangreindu megi Ijúka.

83. Fyllist út af beiöanda samlcvæmt reglugerð nr. 985/20X1
1.1 Umsækjandi bakgrunnsathugunar 1.2 Kt.

1.3 Nafh tengiliðar/Öryggisfúfu*v,a 1.4 Símanúmer tengiliðar

1.5 TÖlvupóstfang tengiliðar 1.6 Staða bakgrunnsathugunar 
Ný Endurnýjun O

1.7 Dagsetning, undirskrift forstöðumanus og stimpill beiðanda
* y

V.

84. FyHist út af vinnuveitanda samkvæmt reglugerð nr. 985/2011
2.1 Vínnuveitandi (stofiiun/fyrirtæki) 2.2 Kt.

2.3 Heimilisfang

2.4 Nafh tengiliðar/öryggisfulltrúa

2.5 TöKoipóstfang tengiliðar/öryggisfulltrúa 2.6 Símanúiner tengiliðar/öiyggisfulltrúa
security@icelandaii-.is
2.7 Dagsetning, undirskrift forstöðumanns og stimpill vinnuveitanda

* /
' V a

*

Upplýslngar um  sfarfsmann sem bakRtunnsafhuga &
2.8 Nafn starfsmanns

2.10 StarfsheitL

2.9 Kennitala

2.11 GrundvÖlIur bakgrunnsathugunar: 

Áhafiiapassi ®  Aðgangspassi Q
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um bakgrunnsathugun

Uppfctri 8. mars 2013

Upplýsingar vegna bakgrunnsathugunar ______________________ ___ _______
Bakgrunasathuganir eru framkværadar á elfistakHngum á grundvelli reglugerðar um ílugvemd nr. 985/2011 sbr. 
lögura loftferðir nr. 60/1998. Embættí ríkislðgreglustjóra, Skúlagötu 21,101 Reykjavfk (RLS) framkvæmir bak- 
grunnsathugun, eða lögregluembætti sem RLS hefur fallð framkvæmdina. RLS er óbyrgðaraðili vinnslu 
persónuupplýsinga vegua framkvæmdar bakgrunnsathugana, sbr. lög um persónuvemd og meðferð 
pcrsónuupplýsinga nr. 77/2000. Með því er átt við skoðun á bakgrunni einstaklings, a.m.k. 5 ár aftur f tfmann, frá 
dagsetningu umsóknar, sem þarf starfa sinna vegna að hafa aðgang að haftasvæði flugvemdar og/eða 
trónaðarupplýsingum um flugvemd, til að unnt sé að leggja mat á hvort heimila eigi aðgang án fylgdar, sbr. 
reglugerð um fíugvernd. Athugunín felst m.a. í skoðun á viðkomandi i skrára lögregiu, þ.m.t. málaskrá lögreglu, 
skoÖun á sakavottorði; upplýsingakerfí Ihteipol; SlS-upplýsingakerfínu; upplýsingum úr Þjóðskrá; efHr atvikum 
fyrirspumum til erlendra yfírvalda; skoðun l\já tollyfirvöldum; héraðsdómi og í öðrum opinberum skrám. 
Jafiifiramt er RLS heimilt að hafa efliriit með skráningum bakgrunnsathugaðra einstaklinga f máfaskrá lögreglu, 
eins iengi og aðgangsheimildir þeirra eru f gildi, sbr. reglugerð um flugvemd. Skilyrði fyrir franikvæmd 
bakgrumisathugunar er að satnþykki viðkomandi aðila hafi borist RLS eða þvf embætti sem RLS hefur faiið 
framkvœmdina, sbr. 2. tl. 2. mgr. 6. gr, reglugerðar um meðferð persónuupplýsinga hjá lögreglu i\r. 322/2001.
Með umsókn skal fylgja afrit af vegabréfi eða öðru viðkurkenndu skilrfki einstaklings sem bakgrunnsatíiuga á.
Erlendur rfkisborgari, sem og fslenskur sem hefur verið búsettur erlendis á síðastliðnum 5 árum, skal leggja fiam 
viðurkennl sakavottorð frá heimarfki eða þvi rfki sem viðkomandi hefur haft búsetu f síðastliðin 5 ár áður en hann 
fíuttist til íslands. Sakavottorð skal dagsett innan þriggja mánaða frá dagsetningu umsóknar.
Dugi reitir ekki fyrir upplýsingar skal bæta þeim við á auka blað og láta fylgja umsókninní. Skortur á 
upplýsingum sem koma hefðu þurft ftam, eða misræml f upplýsingum, hefUr áhrif á trúverðugleika og mögulega 
á niÖurstöðu bakgrurmsathugunar. RLS getur óskað frekari upplýsinga eða gagna ef tilefhi þykír til.
Beiðanda bakgrunnsathugunar sbr. relt 1.3 verður tilkynnt um niðurstöðu þegar húu liggur fyrir. Afgreiðsla 
umsóknar getur tekið allt að þrem mánuðum. Upplýsingar um beiðnir f vinnslu er ekki unnt að veíta á 
afgreiðslutíma.
Upplýsingaréttur eimtaklings ersœtir bakgrumisathugtm
Upplýsingar sem aflað er við framkvæmd bakgrunnsathugunar eru meðhöndiaðar sem trúnaðarmál og eingöngu 
af lögreglu f þeim tilgangi sem tilgreindur er. Um upplýsingarétt eínstaklíngs sem sætir bakgrunnsathugun fer 
samkvæmt, 8. og 9. gr. reglugerðar um meðferð persónupplýsinga hjá lögregtu nr. 322/2001, sbr. lög um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýslnga nr. 77/2000 og ákvæðl stjómsýslulaga nr. 37/1993.

3. Persónuupplýsingar fyllist út afviðkoniandi starfsmanni
3.1 Fulltnafh

1 1 ^
3.2 Keiuiitala (10 tölur)

» v -

3.3 Kíkisláng 3.4 Fyira/annað rikisfang (efvið á) 3.5 Útgáfúdag. fslensks rfkisfángs

3.6 Lögheimili (só búseta ðnnur skal hún einnigtilgreind)
"3

3.7 Póstnúmer og bæjarféiag

3.8 Tölvupósífang 3.9 Sfmanúmer 
✓

3.10 Upplýsingar um búsetu erlendis í eitt ár eða lengur á undanfómum 5 árum. Tilgreinið land og tímabil 
búsetu. Séu upplýsingar skráðar f þennan reit skal jafhframt fylla út viðaukann (Annex 1), reití 9-10, vegna 
athugunar hjá viðelgandi yfirvöldum erlendis.
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Uppfizri 8. mars 2013

5. Starfsfeíili-Upplýsinéarum fyrH störfúndanfflrlri 5 ár *■ •* r - .
5.1 Núverandi vinnuveitandi 5.2 Starfsheiti 5.3 JFrá (ár)

. . r i v w » ’ —  — \
5.4^íyrrverandi vinnuyeitandi 5.5 Starfsheíti 5.6 Frá-til(ár)

- i , 1 -
5.7 Fyrrverandi vínnuveitandi 5.8 Starfsheiti ^ 5.9 Frá - til (ár)

-  ' I  ' • f * 1 1 v*- L«-J
5.10 Fyrrvej-andi vinnuveitandi 5.11 Starfsheiti 5.12 Frá-til(ár)

4. RefsÍYcVf hfhrofí 6 tslafidi eða eriendts
4,1 Hefur þú hlotið dóra, gert dómssátt eða hlotið lögreglustjórasekt, verið ákœrö/ur vegna refsibrpta eða 
bíður þú málsmeðferðar í opmberu máli (hér 6 landi eða erlendis)?_____________________ C jJá  O  Nci
4.2 Ert þú eða heíiir þú veríð í  samskiplum við einstaklinga, hópa eða stofhanir sem tengjast skipuiagningu eða 
framkvœmd á skipulagðrí gíæpastarftemi, fíkniefiiamlsferli, njósna, skemmda- eða hryðjuverka? ,

________ LÍJá f lN e i
4.3 Efmerkt er við já f einliverjum afofantöldum reitum skal gefa nánari upplýsingar:

6. NámsferíU . .
6.1 Menntastofhun 

- t
6.2 Nám 6.3 Gráða 6.4 Frá - til (ár)

6.5 Menntastofiiun 6.6 Nám 6.7 Gráða 6.8 Frá - tíl (ár)
M 1 -

6.9 Menntastofiiun 6.10 Nám
V

í

6.11 Gráöa 6.12 Frá - tU (ár)
^  /O -

7> Aðrar upplýslngai'
Ef þú telur þig búa yfir öðnun upplýsingum sem gætu haft áhrjf á niðurstöður bakgmnnsathugunar upplýsist það 
hér.
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•8. YflríýsiaH stárfsmanns
Ég staðfesti hér með að ég hef lesið og skilið “Upplýslngar vegna bakgrunnsathugunar” hér að framan og að ég 
samkvæmt bestu vitund hef svarað spumingum þessarar umsóknar. Með undirritun minni samþykki ég að 
imdirgangast þá athugun sem til þatf við mat á persónuhögum mfnum vegna þessarar beiðni um 
bakgrunmathugun. Ég undiirituð/undirritaður heimila hér með RLS, eða því lögregluembætti sem KLS hefur 
falið framkvæmdma, að framkvæma bakgrunnsathugun þ.m.t. athugun ó fullu sakavottorði, málaskrám Iögreglu 
og öðrum opinberum skrámsvo votta megi að ég sé éreiðanieg/áreíðanJegur og traustsins verður/traustsins verð. 
Mér er ljóst að bakgrunnsathugun þessi er nauðsynleg til þess að ég fái aðgang að írúnaðarupplýsingum eða 
viðkvæmum starfssvseðum. Slfks aðgangs er þörf vegna starfsskyldu minnar og mér er ljóst að hann er háður 
viðunandi niðurstöðum bakgrunnsathugunar. Með undirritun minni heimiia ég RLS að hafá eftirlit með 
skráningum mér tengdum í málaskrá lögreglu, eins lengi og aðgangsheimild mín er í gildt en eigi lengur en 5 ár 
frá dagseíningu undirritunar minnar. Með undírskrift minni heimila ég jafhftamt að bakgrunnsathugun sé 
framkvæmd eins oft og þurfá þykir ámeðan störf mfn eða aðgangsheimild krefst slfks.

8.1 Staður og dags.

8.2 Fulltnafh 8.3 Kennitala (10 tölur)
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5.3.2010 | IS | Stjómartíðindi Evrópusambandsins L55/1

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 185/2010

frá 4. mars 2010

um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum  um flugvernd

(Texti scm varðar EES)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti 
Evrópusambandsins,

i þeirri reglugerð, en eigi siðar cn 29. apríl 2010. Þessi 
reglugerð gildir þvi frá og með 29. apríl 2010 til að 
samræma beitingu reglugerðar (EB) nr. 300/2008 og 
framkvæmdargerða hennar.

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
300/2008 frá 11. mars 2008 um sameiginlegar reglur um 
flugvemd i almenningsflugi og niðurfellingu reglugerðar (EB) 
nr. 2320/2002 (’), einkum 3. mgr. 4. gr.,

ogað teknu tilliti til eftirfarandi:

4) Aðferðir, þ.m.t. tækni til að greina sprengiefni i fljótandi 
formi, munu vcrða þróaðar með timanum. í samræmi við 
tækniþróun og reynslu af framkvæmd, bæði á vettvangi 
Bandalagsins og á heimsvisu, mun framkvæmdastjómin 
koma með tillögur, þegar við á, um að endurskoða 
ákvæðin uin tækni og framkvæmd varðandi skimun 
vökva, úðaefna og gels.

1) í samræmi við 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 
300/2008 skal framkvæmdastjómin samþykkja itarlegar 
ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum 
grunnkröfum, sem um getur i 1. mgr. 4. gr., og almennar 
ráðstafanir til að bæta við sameiginlegar grunnkröfur, 
sem um getur í 2. mgr. 4. gr. í þeirri reglugerð.

2) Ef þessar ráðstafanir innihalda viðkvæmar 
flugvemdarráðstafanir teljast þær vera 
trúnaðarupplýsingar Evrópusambandsins í skilningi 
ákvörðunar framkvæmdastjómarinnar 2001/844/EB, 
KSE, KBE frá 29. nóvember 2001 um breytingu á innri 
starfsreglum (2), eins og kveðið er á um í a-lið 18. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 300/2008, og skulu þær því ekki 
birtar. Þessar ráðstafanir skulu samþykktar hver fyrir sig 
með ákvörðun sem er beint til aðildarríkjanna.

3) Reglugerð (EB) nr. 300/2008 kemur að fullu til
framkvæmda frá og með tilgreindri dagsetningu i
framkvæmdarreglunum, sem eru samþykktar i samræmi
við verklagsreglumar, sem um getur i 2. og 3. mgr. 4. gr.

( ')  Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 72. 
(2) Stjtíð. EB L317, 3.12.2001, bls. 1.

5) Reglugerðir framkvæmdastjómarinnar (EB) nr. 
1217/2003 frá 4. júli 2003 um sameiginlegar forskrifiir 
fyrir innlendar áætlanir um gæðaeftirlit með flugvemd i 
almenningsflugi (3), (EB) nr. 1486/2003 frá 22. ágúst 
2003 um verklagsreglur við eftirlit á vegum 
framkvæmdastjómarinnar á sviði flugvemdar i 
almenningsflugi (4), (EB) nr. 1138/2004 um 
sameiginlega skilgreiningu á viðkvæmustu hlutum 
haftasvæða flugvemdar á flugvöllum (5) og (EB) 
nr. 820/2008 um ráðstafanir til að framfylgja 
sameiginlegum grunnkröfum um flugvemd ( ) sem voru 
allar til framkvæmdar á reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 2320/2002 frá 16. desember 2002 um 
sameiginlegar reglur um flugvemd i almenningsflugi (7) 
skulu þvi felldar úr gildi.

6) Ráðstafanimar, sem kveðið er á um i þessari reglugerð, 
eru i samræmi við álit nefhdarinnar um flugvemd í 
almenningsflugi sem skipuð var með l.m gr. 19.gr. 
reglugerðar (EB) nr. 300/2008.

(3) Stjtíð. ESB L 169, 8.7.2003, bls. 44. 
(") Stjtíð. ESB L213, 23.8.2003, bls. 3.
(5) Stjtíð. ESB L 221, 22.6.2004, bls. 6.
(6) Stjtíð. ESB L221, 19.8.2008, bls. 8.
(7) Stjtíð. EB L355, 30.12.2002, bls. 1.
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1-
Markmið

I þessari reglugerð er mælt fyrir um ítarlegar ráðstafanir til að 
framíylgja sameiginlegum grunnkröfum um að verja 
almenningsflug gegn ólöglegu atliæfi sem stofnar flugverad í 
almenningsflugi í hættu og almennar ráðstafanir til að bæta 
við sameiginlegar grunnkröfur.

2. gr.

Fra mkvtemd a r regl u r

1. Ráðstafanimar, sem um getur í 1. gr., eru settar fram í 
viðaukanum.

2. 1 samræmi við I. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 300/2008 skulu innlendar flugvemdaráætlanir í 
almenningsflugi taka tilhlýðilegt tillit til þessarar reglugerðar.

3-gr-

Niðurfelling

Reglugerðir (EB) nr. 1217/2003, (EB) nr. 1486/2003, (EB) 
nr. 13 38/2004 og (EB) nr. 820/2008 eru felldar úr gildi frá og 
með 29. apríl 2010.

4. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún gildir frá 29. apríl 2010.

Reglugerð þessi er bindandi i heild sinni og gildir í öllurn aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 4. mars 2010.

Fyrir hönd framkvœmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti.
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1.

L0

1.0.1

1.0.2

1.0.3

1.1

1.1.1

L l.l .I .

1.1.1.2.

1.1.2 

1.1.2.1.

1.1.2.2

VIÐAVKI

FLUGVERND Á FLUGVÖLLUM

ALMENN ÁKVÆÐI

Ncma aiinað sé tekið fram skulu yfírvöld, rekstraraðili flugvallar, flugrekandi eða aðiii, sem ber 
ábyrgð í samræmi við innlendu flugvemdaráætlunina í almenningsflugi, sem um getur í 10. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 300/2008, sjá til þcss að þær ráðstafanir, sem settar eru jfiram í þessum kafla, 
komi til framkvæmda.

I þessum kafla telst loftfar, hópbifreið, farangursvagn eða önnur samgöngutæki, 
göngubrú/gangvegur eða landgöngubrú fyrir farþega vera hluti af flugvelli.

1 þessum kafia merkir „tryggilega frágenginn farangur" skimaður lestarfarangur til brottfarar, sem 
er gætt, tíl að koma í vcg fyrir að hluturn sé komið fyrir í honum.

Viðeigandi yfírvaldi er heimilt að leyfa sérstakar verklagsreglur um flugvemd eða veita undanþágur 
frá vöm og flugvemd á flugsvæðum flugvalla, á þeim dögum þar sem eru að hámarki átta áætlaðar 
flugferðir, að því tilskildu að aðeins fari fram lestun, losun, borðganga og landganga í einu loftfari i 
einu, annaðhvort á viðkvæmasta hluta haftasvæðis flugvemdar eða á flugvelli, sem fellur utan 
gildissviðs liðar 1.1.3, sbr. þó viðmiðanir um frávik sem settar cm fram í reglugerð (EB) nr, 
272/2009.

KRÖFUR VIÐ SKIPULAGNINGU FLUGVALLA 

MÖrk

Á hveijum flugvelli skulu mörkin milli almenningssvæðis, flugsvæðis, haftasvæða fíugvemdar, 
viðkvæmustu hluta og, þegar við á, aðgreindra svæða vera auðgreinanleg til að unnt sé að gera 
viðeigandi flugvemdarráðstafanir á hverju þessara svæða.

Mörkin milli almenningssvæðis og ílugsvæðis skulu vera hindrun sem almcnningur kemur 
auðveldlega auga á og kemur í veg fyrir óviðkomandi aðgang.

Haftasvæöi flugverndar

Haftasvæði flugvemdar skal a.m.k. taka til eftirfarandi svæða:

a) þess hluta flugvallar sem skimaðir brottfararfarþegar hafa aðgang að og

b) þess hluta flugvallar, sem heimilt er að skímaður lestarfarangur til brottfarar fari um eða sé 
geymdur á, nema um sé að ræða tryggilega frágenginn farangur og

c) þess hluta fiugvallar sem ætlaður er til að Ieggja loftfaii í því skyni að hlcypa farþegum um 
borð eða að lesta það.

Hluti flugvallar skal teljast haftasvæði flugvemdar a.m.k, þann tíma sem sú starfsemi sem um getur 
i lið 1.1.2.1 ferfram.

Þegar haftasvæði flugvemdar er komið á skal flugvemdarleit fara fram á þeim svæðum, þar sem 
flugvemd kann að hafa verið stofnað í hættu, rétt áður en slíku svæði er komið á til þess að tiyggja, 
með nokkurri vissu, að á svæðinu séu ekki neinir bannaðir hlutir. Þetta ákvæði telst uppfyllt fyrir 
loftför þar sem flugvemdarleit hefúr verið framkvæmd.

Þegar óviðkoinandi aðilar kunna að hafa haft aðgang að haftasvæðum flugvemdar skal 
flugvemdarlcit fara fram á þeim svæðum þar sem flugvernd kann að hafa verið stofiiað í hættu eins 
fljótt og unnt er, til þess að tryggja, með nokkurri vissu, að á svæðinu séu ekki neinir bannaðir 
hlutir. Þetta ákvæði telst uppfyllt fyrir loftför þar scm flugvemdarleit hefúr verið framkvæmd.
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1.1.3

1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.3.3

1.1.3.4

1.2 

1.2.1 

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4 

L2.2 

1.2.2.1

1.2.2.2

Viðkvæmustu hlu tar haftasvæða flugverndar

Koma skal á viðkvæmustu hlutum á flugvöllum þar sem fleiri en 40 einstaklingar hafa aðgangskort 
að flugvelli sem veitir þeim aðgang að haftasvæðum flugvemdar.

Til viðkvæmustu hluta teljast a.m.k. eflirfarandi svœði:

a) hver sá hluti flugvallar sem skiinaðir brottfararfarþegar hafa aðgang að og

b) hver sá hluti flugvallar sem heimilt er að skimaður lestarfarangur til brottfarar fari um eða sé 
geymdur á, nema um sé að ræða tryggilega frágenginn farangur.

Hluti flugvallar skal teljast viðkvæmasti hluti a.m.k. þann tíma sem sú starfsemi sem um getur í a- 
eða b-lið fer fram.

Þegar komið er á viðkvæmasta hluta skal fara fram flugvemdarleit á þeim svæðum þar sem 
flugvemd kann að hafa verið stofnað í hættu, rétt áður en slíku svæði er komið á, til þess að tryggja, 
með nokkurri vissu, að á svæðinu séu ekki ekki neinir bannaðir hlutir. Þetta ákvæði telst uppfyllt 
fyrir loftfor þar sem flugvemdarleit hefur verið framkvæmd.

Þegar einstaklingar, sem hafa ekki verið skimaðir, kunna að hafa haft aðgang að viðkvæmustu 
hlutunum skal fara fram flugvemdarleit, eins fljótt og unnt er, á þeim svæðum þar sem flugvemd 
kann að hafa verið stofnað í hættu til þess að tryggja, með nokkurri vissu, að á svæðinu séu ekki 
neinir bannaðir hlutir.

Þetta ákvæði telst uppfyllt fyrir loftför þar sem flugvemdarleit eða flugvemdarathugun hefur verið 
framkvæmd.

Þetta ákvæði gildir ekki þegar einstaklingar, sem falla undir lið 1.3.2 og 4.1.1.7, hafa hafl aðgang 
að þessum svæðum.

Einstaklingar, sem koma frá þriðju löndum, öðrum en þeim sem skráð eru í fylgiskjali 4-B, teljast 
vera einstaklingar, sem hafa ekki verið skimaðir.

AÐGANGSEFTIRLIT

Aðgangur að flugsvæði

Einstaklingum og ökutækjum er einungis heimilt að fá aðgang að flugsvæði ef þau liafa lögmæta 
ástæðu til að vera þar.

Til að fá aðgang að flugsvæði skal einstaklingur hafa meðferðis heimild.

Til að fá aðgang að flugsvæði skal ökutæki hafa leyfísbréf fyrir ökutæki.

Einstaklingar, sem eru á flugsvæði, skulu framvísa heimíld, sé þess krafíst, þegar eftirlít fer fram. 

Aðgangur að haftasvæðum flugverndar

Einstaklingum og ökutækjum er einungis heimilt að fá aðgang að haftasvæði flugvemdar ef þau 
hafa lögmæta ástæðu til að vera þar.

Til að fá aðgang að haftasvæði flugvemdar skal einstaklingur firamvísa einni af eftirfarandi 
heimildum:

a) gildu brottfararspjaldi eða sambærilegu eða

b) gildu aðgangskorti áhafhar eða

c) gildu aðgangskortí að flugvelli eða
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1.2.2.3

1.2.2.4

1.2.2.5

1.2.2.6 

1.2.2.7

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.3.4

d) gildu aðgangskorti scm gefíð cr út af viðeigandi landsyfírvaldi eða

e) gildu aðgangskorti sem gefíð er út af yfirvöldum, sem hefur eftirlit með því að farið sé að 
reglum, og viðurkennt af viðeigandi landsyfirvaldi.

Til að fá aðgang að haftasvæði flugvemdar skal ökutæki hafa gilt leyfisbréf fyrir ökutæki.

Brottfararspjaldíð, eða sambærilegt, sem um getur í a-lið liðar 1.2.2.2, skal skoðað áður en 
einstaklingi er veittur aðgangur að haftasvæðum flugvemdar í því skyni að tryggja, með nokkurri 
vissu,'að það sé gilt.

Spjaldið, sem um getur í b- til e-lið liðar 1.2.2.2, skal skoðað áður en cinstaklingi er veittur 
aðgangur að haftasvæðum flugvemdar í því skyni að tryggja, með nokkurri vissu, að það sé gih og 
tilheyri handhafa þess.

I því skyni að hindra óheimilan aðgang að haftasvæðuin flugvemdar skal haft eftirlit með 
aðgönguleiðum:

a) með rafrænu kerfi sem takmarkar aðgang við einn einstakling í senn eða

b) með aðgangseftirliti sem einstaklingar með tilskilin leyfi annast.

Leyfisbréf fyrir ökutæki skal skoðað áður en ökutæki er heimilaður aðgangur að haftasvæði 
flugvemdar til að tryggja að það sé í gíldi og tilheyri ökutækinu.

Aðgangur að haftasvæðum flugvemdar fellur einnig undir viðbótarákvæðin sem mælt er fyrir um í 
sérstakri ákvörðun framkvæmdastjómarinnar.

KrÖfur um aðgangskort áhafnar og aðgangskort að flugvelli í Bandalaginu

Aðeins er heimilt að gefa út aðgangskort áhaftiar fyrir flugveija, sem eru ráðnir af flugrekanda í 
Bandalaginu, og aðgangskort að fiugvelli tíl handa eínstaklingi, sem þarf á því að halda til að sinna 
starfi sínu og hefur gengist undir fullnægjandi athugun á bakgrunni í samræmi við lið 11.1.3.

Aðgangskort áhafhar og aðgangskort að flugvelli skulu gefin út með tiltekinn giidistíma, að 
hámarki fimm ár.

Aðgangskort einstaklings, sem stenst ekki athugun á bakgrunni, skal afturkallað án tafar.

Aðgangskortið skal jafnan bera þannig að það sé vel sýnilegt, a.m.k. þegar handiiafi þess er á 
haftasvæði flugvemdar.

Einstaklingur, sem ber aðgangskort sitt ekki með sýniiegum hætti á haftasvæðum flugvemdar, að 
undanskildum svæðum þar sem engir farþegar eru, skal stöðvaður af einstaklingum sem bera 
ábyrgð á því að framfylgja c-lið í lið 1.5.1, og skal það tilkynnt, ef við á.

Aðgangskortinu skal tafarlaust skilað til útgefanda:

a) ef útgefandi óskar þess eða

b) ef um starfslok er að ræða eða

c) ef skipt er um vinnuveitanda eða

d) ef þörfin á aðgangi að svæðum, sem heimild hefur verið gefin fyrir, breytist eða
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1.2.3.6

L2.3.7

1.2.3.8

1.2.4 

1.2.4.1

1.2.5 

1.2.5.1

1.2.5.2

1.2.6 

1.2.6.1

1.2.6.2

e) ef kortið rennur út eða

f) ef kortið er afturkallað.

Útgefandanum skal tilkynnt án tafar um aðgangskort sem hefur glatast, sem hefur verið stoiið eða 
sem hefur ekki verið skilað inn,

Ógilda skal tafarlaust rafrænt kort sem er skilað inn eða útrunnið og kort sem hefur verið 
afturkallað, tilkynnt glatað, stolið eða ekki verið skilað inn.

Aðgangskort áhafnar í Bandalaginu og aðgangskort að flugvelli skulu einnig falla undir 
viðbótarákvæðin sem mælt er fyrir um í sérstakri ákvörðun framkvæmdastjómarinnar.

Viðbótarkröfur um aðgangskort áhafnar í Bandalagínu

Eftirfarandi skal koma fram á aðgangskorti áhafnar fyrir flugverja, sem eru ráðnir af flugrekanda í 
Bandaiaginu:

a) nafn og mynd af handhafa og

b) nafh flugrekandans og

c) enska orðið „crew“ (áhöfh), eigi síðar en 5 árum eftír gildistökudag þessarar reglugerðar og

d) gildistími, eigi síðar en 5 árum eftir gildistökudag þessarar reglugerðar.

Viðbótarkröfur um aðgangskort að flugvelli

Eftirfarandi skal koma fram á aðgangskorti að flugvelli:

a) nafh og mynd af handhafa og

b) nafti á vinnuveitanda handhafa, nema slíkt sé forritað með rafrænum hætti og

c) nafn útgefanda eða heiti flugvallarins og

d) svæðin sem handhafinn hefúr aðgang að og

e) gildistíminn, nema slíkt sé forritað með rafrænum hætti.

Heimilt er að skipta út nöfnum/heitum og svæðunum, sem leyfið tekur til, fyrir sambærilegar 
upplýsingar.

Til þess að koma í veg fyrir að aðgangskort að flugvelli séu misnotuð skal vera fyrir hendi kerfi til 
að tryggja, með nokkurri vissu, að upp komist um tilraunir til að nota kort sem hafa glatast, kort 
sem hefúr verið stolið eða ekki hefúr verið skilað inn. Gripa skal til viðeigandi aðgerða ef slíkt 
kemst upp.

Kröfur um leyfisbréf fyrir ökutæki

Aðeins er heimilt að gefa út leyfisbréf fyrir ökutæki ef sýnt er fram á nauðsyn þess starfsins vegna. 

Leyfisbréf fyrir ökutæki skal sérstaklega miðast við ökutækið og á þvi skal eftirfarandi koma fram:

a) svæðin sem ökutækið hefúr aðgangsheimild að og

b) síðasti gildisdagur.
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Á rafrænum leyílsbréfum fyrir ökutæki þurf'a hvorki að koma fram þau svæði sem ökutækiö hefur 
aðgangsheimild að né heldur síðasti gildisdagur, að því tiiskildu að hægt sé að lesa upplýsingamar 
rafrænt og að þær séu athugaðar áður en aðgangur að haftasvæðum flugvemdar er leyfður.

1.2.6.3 Rafrænt leyfisbréf fyrir ökutæki skal fest á ökutækið þannig að ekki sé unnt að færa það.

1.2.6.4 Leyfísbréfíð skal ávallt haft á sýniiegum stað þegar Ökutækið er á flugsvæði.

1.2.6.5 Leyfísbréfínu skal tafarlaust skilað til útgefanda:

a) ef útgefandi óskar þess eða

b) ef ökutækið er ekki lengur notað til að fá aðgang að flugsvæði eða

c) cf gildistími leyfísbréfsins rennur út, nema leyfisbréfið ógildist sjálfkrafa.

L2.6.6 Útgefandanum skal tilkynnt tafarlaust um leyfísbréf fyrir ökutæki sem hafa glatast, leyfísbréf sem
hefur verið stolið eða ekki verið skilað inn.

1.2.6.7 Ógilda skal tafarlaust rafrænt leyfísbréf fyrir ökutæki sem er skilað inn cða útrunnið og leyfisbréf 
sem hefur verið aflurkaílað, tilkynnt glatað, stolíð eða ekki verið skilað inn.

1.2.6.8 Til þess að koma í vcg fyrir að leyfísbréf fyrir ökutæki séu misnotuð skal vera fyrir hendi kerfi til 
að tryggja, með nokkurri vissu, að upp komist um tilraunir til að nota leyfísbréf sem hefur glatast, 
sem hefur verið stolið eða ekki verið skilað. Grípa skal tíl viðeigandi aðgerða ef slíkt kemst upp.

L2.7 Aðgangur með fylgdarmaimi , /

1.2.7.1 Flugvcrjar, aðrir en þeir sem hafa gilt aðgangskorts að flugvelli, skulu ávallt vera með * 
fylgdarmanni þegar þeir eru á haftasvæðum flugvemdar að undanskildum:

a) svæðum, þar sem farþegum er heimilt að vera og

b) svæðum, sem eru mjög nálægt loftfarinu sem þeir komu með eða munu fara með og

c) svæðum, sem eru ætluð áhöfhum. j

1.2.7.2 í sérstökum tilvikum er heimílt að undanþiggja einstakling kröfunum í lið 1.2.5.1 og skyldunni um j j
athugun á bakgrunni með þeim skilyrðum að hann sé ávallt með fylgdannanni þegar hann er á / j 
haftasvæðum fiugvemdar. ( [

1.2.7.3 Fylgdarmaður skal:

a) hafa gilt aðgangskort, eins um getur í c-, d- eða e-lið liðar 1.2.2.2, og

b) hafa heimild til að veita fylgd á haftasvæðum flugvemdar og

c) hafa einstaklinginn eða einstaklingana, sem verið er að fylgja, ávallt í sjönmáli og

d) tryggja, með nokkurri vissu, að einstaklingurinn eða einstaklingamir, sem verið er að fylgja, 
gerist ekki sekir um flugvemdarbrot.

1.2.7.4 Heimilt er að veita ökutæki undanþágu frá kröfunum f lið 1.2.6 með þeim skilyrðum að því sé
ávallt fylgt þegar það er á flugsvæði.

1.2.8 Aðrar undanþágur

Aðrar undanþágur skulu vera með fyrirvara um ákvæðin sem mælt er fyrir um í sérstakri ákvörðun 
framkvæmdastjómarinnar.
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10. FLUGVERNDARRAÐSTAFANIR A FLUGI

Engin ákvæði í þessari reglugerð.

11. RÁÐNING OG ÞJÁLFUN STARFSFÓLKS

11.0 ALMENN ÁKVÆÐI

11.0.1 Yfírvald, rekstraraðili flugvallar, flugrekandi eða aðili, sem ræður einstaklinga sem framkvæma
ráðstafanir, eða bera ábyrgð á framkvæmd ráðstafana sem það/hann ber ábyrgð á í samræmi við 
irmíenda flugvemdaráætlun í almenningsflugi, sem um getur í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 
300/2008, skal sjá til þess að þessir einstaklingar uppfylli kröfumar sem settar eru fram í þessum 
kafla.

11.0.2 í þessum kafla merkir „ vottun“ formlegt mat og staðfesting viðeigandi yfirvalds, eða fyrir hönd
viðeigandi yfirvalds, þar sem tilgreint er að einstaklingur hafí lokið viðeigandi þjálfun með 
fullnægjandi hætti og að hann hafí til að bera nægilega hæfrii til að inna af hendi þau störf sem 
honum eru falin með viðunandi hætti.

11.0.3 I þessum kafla er litið svo á að „búseturíki“ sé sérhvert land þar sein einstaklingur hefur verið
búsettur í a.m.k. sex mánuði samfleytt og „eyða“ í skrá yfír menntun eða starfsferilskrá merkir eyða 
í meira en 28 daga.

( I

11.0.4 Við mat á því hvaða þjálfún er nauðsynleg, samkvæmt þessum lið, má taka tillit til hæfni sem
einstaklingar hafa öðlast fyrír ráðningu.

11.1 RÁÐNINGAR

11.1.1 Starfsfólk, sem er ráðið til að framkvæma eða til að bera ábyrgð á því að framkvæma skimun,
aðgangseftirlit eða annað flugverndareftirlít á haftasvæði flugvemdar, skal hafa gengist undir 
fullnægjandi athugun á bakgrunni.

11.1.2 Starfsfólk, sem er ráðið til að framkvæma eða til að bera ábyrgð á því að framkvæma skimun,
aðgangseftirlit eða annað flugvemdareftirlit á öðru svæði en haftasvæði flugvemdar skal hafa 
gengist undir fullnægjandi athugun á bakgrunni eða athugun áður en ráðning á sér stað. í samræmi 
við gildandi landsreglur skal viðeigandi yfírvald ákvarða hvort athugun á bakgrunni eða athugun 
fyrir ráðningu skuli lokið, nema annað sé tiltekið í þessari reglugerð.

11.1.3 I samræmi við reglur Bandalagsins og landsreglur skal athugun á bakgrurmi a.m.k.:

a) staðfesta deili á einstaklingi á grundvelli skjala þvf til sönnunar,

b) ná yfir sakaskrár í öllum búseturíkjum a.m.k. næstu fímm árín á undan og

c) ná yfír störf, menntun og allar eyður a.m.k. næstu fímm árin á undan.

31.1.4 I samræmi við reglur Bandalagsins og landsreglur skal athugun fyrir ráðningu:

a) staðfesta deili á einstaklingi á grundvelli skjala því til sönnunar,

b) ná yfír störf, menntun og öll rof a.m.k. næstu fímm árin á undan og

c) krefjast þess að einstaklingur skrifí undir yfírlýsingu þar sem afbrotaferill í öllum búseturíkjum, 
a.m.k. næstu fímm árin á undan, sé tilgreindur.

11.1.5 Athugun á bakgrunni eða athugun fyrír ráðningu skal lokið áður en einstaklingur fær þjálfim í 
flugvemd sem felur í sér aðgang að upplýsingum sem eru ekki aðgengilegar öllum.

11.1.6 Ráðningarferlið fyrir alla einstaklinga, sem ráðnir eru samkvæmt liðum 11.1.1 og 11.1.2, skal 
a.m.k. fela í sér skriflega umsókn og viðtal sem ætlað er til þess að gera frummat á getu og hæfhi.
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Ár 2014, þann 13. febrúar, er í innanríkisráðuneytinu kveðinn upp svohljóðandi

ú r s k u r ð u r  

ímáli nr. IRR 13100206

Kæra!

áákvörðun 

ríkislögreglustjóra

I. Kröfur og kæruheimild

Með stjómsýslukæru dagsettri 16. október 2013 kærði - X  - „ (hér eftir nefhdur

kt. , ákvörðun ríkislögreglustjóra (hér eftir nefndur

RLS) frá 4. september 2013 um að veita neikvæða umsögn vegna bakgrunnsathugunar í 

tengslum við umsókn hans um aðgang að haftasvæði flugvemdar. Krefst þess að hin kærða 

ákvörðun verði felld úr gildi og verði veitt jákvæð umsögn. Kæruheimild er í 3. mgr. 70. gr. c 

loftferðalaga nr. 60/1998.

II. Málsatvik og málsmeðferð

Af gögnum málsins má sjá að þann 12. mars 2013 hafí Icelandair óskað eftir því að fram færi 

bakgrunnsathugun Undirritaði ^  umsóknareyðublað þann 22. mars 2013. Á eyðublaðinu 

var m.a. spurt hvort )^ í hefði hlotið dóm gert dómsátt eða hlotið lögreglustjórasátt, verið ákærður 

vegna refsbrota eða biði málsmeðferðar í opinberu máli. Svaraði ^  því játandi og í 

athugasemdum kvaðst hann hafa fengið hraðasekt. Þá svaraði -^(fþví einnig játandi að hann hefði 

verið í samskiptum við einstaklinga, hópa eða stofnanir sem tengjast skipulagðri glæpastarfsemi,
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fíkniefnamisferli, njósnum, skemmdar- eða hryðjuverkum. Til skýringar kvaðst X k hafa tekið 

ólöglegt lán hjá íslandsbanka. í kjölfarið var boðaður til viðtals hjá RLS og fór það fram þann 

18. apríl 2013. Af gögnum verður ráðið að niðurstaða þess viðtals hafi verið sú að hafl 

viðurkennt að um óheppilegan brandara væri að ræða með útfyllingu eyðublaðsins. Kvaðst ^  
sjá eftir að hafa svarað umræddum spumingum játandi og sagðist ekki myndu endurtaka þá 

athöfh. Með bréfi RLS dags. 15. júlí 2013 var ^  tilkynnt um að fyrirhugað væri að veita honum 

neikvæða uinsögn vegna bakgmnnsskoðunar í tengslum við umsókn hans um aðgang að 

haftasvæði flugvemdar í ljósi upplýsinga sem ^  veitti á umræddu eyðublaði. Var ^  gefinn 

kostur á að koma að andmælum og bámst þau RLS með bréfi dags. 24. júlí 2013. Með bréfi RLS 

dags. 4. september 2013 var X . tilkynnt að honum væri veitt neikvæð umsögn.

Ákvörðun RLS var kærð til ráðuneytisins með bréfi dags. 16. október 2013.

Með bréfi ráðuneytisins dags. 18. október 2013 var RLS gefinn kostur á að koma að sjónarmiðum 

sínum varðandi kæmna. Bámst þau sjónarmið með bréfi embættisins dags. 11. nóvember 2013.

Með bréfi ráðuneytisins dags. 18. nóvember 2013 var kynnt umsögn RLS og gefinn kostur á 

að koma að frekari athugasemdum vegna málsins. Bámst ráðuneytinu athugasemdir ^  með 

bréfi hans dags. 9. desember 2013.

Með bréfi dags. 12. desember 2013 tilkynnti ráðuneytið að gagnaöflun væri lokið og málið 

væri tekið til úrskurðar.

Kæra þessi hefúr hlotið lögbundna umsagnarmeðferð, gagnaöflun er lokið og er málið hér með 

tekið til úrskurðar.

III. Málsástæður og rök X

yC  byggir á því að niðurstaða RLS um að veita honum neikvæða umsögn hafi verið ólögmæt. 

Við úrlausn á því hvort forsendur séu til að veita sem starfi sem flugstjóri hjá . \ f
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jákvæða eða neikvæða umsögn verði einungis litið til ákvæða reglugerðar nr. 985/2011 um 

flugvemd sem og loftferðalaga.

Með bakgmnnsathugun sé annars vegar verið að leiða í ljós hvort einstaklingur sem athugunin 

varðar sé í raun sá aðili sem hann kveðst vera og hins vegar hvort óhætts é að veita honum 

aðgang að haftasvæði flugvemdar með tilliti til flugöryggis. Ekkert sé fram komið af hálfu RLS 

sem renni stoðum undir það að veita skuli neikvæða umsögn enda hafi RLS ekki getað 

rökstutt þá ákvörðun.

bendir á að þær upplýsingar sem fram koma á umsóknareyðublaði hans hafí verið 

óheppilegar og hafi hann beðist afsökunar í viðtali hjá RLS. Hafí í viðtalinu svarað 

samviskusamlega öllum spumingum sem til hans hafí verið beint og taldi að þar með hefði hann 

átt að fá jákvæða umsögn. Hafí RLS ekki sýnt fram á að ^  teljist með einhverjum hætti getað 

talist ógn við flugöryggi. Telur j a ð  ákvörðun RLS sé ómálefnaleg, órökstudd og feli í sér brot 

gegn meðalhófsreglu stjómsýslulaga, Þá feli ákyörðunin í sér valdníðslu af hálfu RLS. Bendir^X* 

á að hann hafí þann 13. september 2013 lagt fram nýja beiðni um bakgrunnsathugun sem hann 

hafí fyllt samviskusamlega út.

r  .

I andmælum sínum bendir ) '̂ á að í umsögn RLS sé í rökstuðningi vísað til annarra 

réttarheimilda en áður, þ.e. lögreglulaga nr. 90/1996 og greinargerðar með frumvarpi til breytinga 

á þeim sem dagað hafi uppi á löggjafarþingi árið 2012. Þá vísi RLS sérstaklega til svara í 

viðtali þann 18. apríl 2013 en það hafí ekki verið gert í hinni kærðu ákvörðun. Brjóti þessi 

málsmeðferð RLS gegn lögmætisreglu stjómsýsluréttar sem og andmælareglu. Þá telur Ijóst 

að ítarleg bakgrunnsathugun RLS á honum hafí ekkert leitt í ljós sem valdið geti því að veita beri 

honum neikvæða umsögn. Byggir X  á því að ekkert sé fram komið við athugun sem reifað sé í 

stafliðum a til c í 3. mgr. 27. gr. reglugerðar um flugvemd sem leiði til neikvæðrar umsagnar. Sé 

ekkert það komið fram sem renni stoðum undir þá ályktun að ekki sé óhætt að veita aðgang 

að haftasvæði flugvemdar.
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IV. Ákvörðun og umsögn RLS

í ákvörðun RLS er til þess vísað að samkvæmt 27. gr. reglugerðar um flugvemd nr. 985/2011, 
sbr. lofterðalög nr. 60/1998, framkvæmi RLS bakgrunnsathuganir á einstaklingum sem þurfi 
starfa sinna vegna að hafa aðgang að haftasvæði flugvemdar. Samkvæmt 1. ml. 1. rngr. 28. gr. 

reglugerðarinnar skuli við ákvörðun um hvort veita beri umsækjanda heimild til að sækja 

námskeið í flugvemdarþjálfun og aðgangsheimild að haftasvæði flugvemdar eða aðgang að 

trúnaðarupplýsingum um flugvemd athuga sérstaklega brotaferil einstaklings sem sótt er fyrir 

um. Þá kemur fram að vegna upplýsinga sem þC veitti á eyðublaði um umsókn um 

bakgrunnsathugun sé honum veitt neikvæð umsögn.

í umsögn RLS er á það bent að tilgangurinn með framkvæmd bakgrunnsathugana sé að tryggja 

öryggi flugsamgangna, öryggi áhafna, öiyggi farþega og þeirra sem fara um haftasvæði 

flugvemdar. Sé það hlutverk RLS að framkvæma bakgrunnsathuganir. í loftferðalögum og 

reglugerð um flugvemd sé kveðið á um þær upplýsingar og skrár sem RLS sé ætlað að skoða við 

framkvæmd bakgrunnsathugana. Þar sem upplýsingar þær sem ^  veitti á umsóknareyðublaði 

hafi verið honum óhagfelldar hafi honum verið gefínn kostur á að koma að skýringum eða 

athugasemdum. Á fundi þann 18. apríl 2013 hafi verið gerð grein fyrir alvarleika málsins. Til 

stuðnings ákvörðun sinni vísar RLS til 1. ml. 70. gr. c loftferðalaga og 1. og 2. ml. 27. gr. 

reglugerðar um flugvemd. í 3. mgr. 27. gr. reglugerðarinnar komi fram hvað skuli kanna og 

staðfesta með bakgrunnsathugun. í 8. mgr. 26. gr. reglugerðar um flugvemd sé síðan kveðið á um 

gagnkvæma viðurkenningu bakgrunnsathugana lögreglu sem einstaklingur hefur hlotið í öðru ríki 
og sé því mikilvægt að ekki ríki vafi um að bakgrunnsathuganir stjómvalds í einu ríki uppfylli 

lágmarkskröftxr sem gerðar eru til bakgrunnsathugana. Bendir RLS á að hugtakið hæfi í skilningi 

28. gr. reglugerðar um flugvemd rúmi merkingu beggja orðanna áreiðanleiki og trúverðugleiki. 

Bendir RLS á að það sé lögboðið hlutverk embættisins að kanna og meta bakgrunn einstaklinga 

sem sækja um aðgang að haftasvæði flugvemdar eftir þeim lögboðnu leiðum sem loftferðalög og 

heimildir reglugerðar um flugvemd tilgreina og taka afstöðu til þess hvort veita skuli 

hlutaðeigandi jákvæða eða neikvæða umsögn. í 70 gr. c loftferðalaga komi fram skýr heimild 

RLS til framkvæmdar bakgrunnsathugunar og niðurstöðu hennar. Þá leiði af 2. ml. 27. gr. 

reglugerðar um flugvemd að þeir einstaklingar sem ekki hljóta jákvæða umsögn geta farið um
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haftasvæði flugvemdar í fylgd. Samkvæmt 2. ml. 7. mgr. 26. gr. reglugerðarinnar skuli 

rekstraraðili flugvallar sem gefur út heimild tímabundins aðgangs að haftasvæði flugyemdar 

ábyrgjast að viðkomandi einstaklingur sé ávallt í fylgd með aðila sem hlotið hefur heimild til 

aðgangs að undangenginni bakgrunnsathugun. Það hafi verið mat RLS að svör á umræddu 

eyðublaði og skýringar hans á þeirri háttsemi hafí verið með þeim hætti að trúverðugleiki og 

áreiðanleiki X  væri með þeim hætti að hann teldist ekki uppfylla hæfisskilyrði til að starfa innan 

haftasvæðis flugvemdar án fylgdar. Telur RLS að valdheimildir embættisins hafí veitt 

fullnægjandi stoð fyrir hinni kærðu ákvörðun og forsendum hennar. Hafí ákvörðun RLS byggst á 

hæfisskorti Ákvörðunin hafí verið tekin með það lögmæta markmið að leiðarljósi að 

fyrirbyggja eða afstýra hættu vegna þeirra mikilvægu hagsmuna sem ákvæðum laga og reglna sé 

ætlað að vemda, sbr. loftferðalög og reglugerð um flugvemd.

V. Niðurstaða ráðuneytisiiis

í 1. mgr. 70. gr. c loftferðalaga nr. 60/1998 segir að áður en Flugmálastjóm íslands, rekstraraðila 

flugvallar, rekstraraðila flugleiðsöguþjónustu eða flugrekanda er heimilt að veita einstaklingi 

aðgang að haftasvæði flugvemdar og viðkvæmum upplýsingum um flugvemd eða heimila honum 

að sækja námskeið í flugvemdarþjálfun skuli óska eftir bakgrunnsathugun og öryggisvottun 

lögreglu sem aflar upplýsinga um viðkomandi, svo sem úr skrám lögreglu, sakaskrá eða Öðrum 

opinberum skrám, að fengnu samþykki viðkomandi einstaklings. Er bakgrunnsathugun lögreglu 

liður í því að ákvarða hvort óhætt þyki að veita einstaklingi aðgangsheimild samkvæmt 

framangreindu eða hvort honum skuli synjað um hana. Annast RíkislÖgreglustjóri 

bakgrunnsathugun vegna aðgangsheimilda að haftasvæði flugvemdar á Keflavíkurflugvelli. Þá 

segir í 3. mgi\ 70. gr. c að áður en RLS lýkur athugun sinni skuli þeim sem athugun beinist að 

gert kleift að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Þá á viðkomandi jafnframt rétt á rökstuðningi 

ákveði RLS að synja honum um öryggisvottun. Sætir ákvörðun RLS um niðurstöður 

bakgrunnsathugunar kæru til ráðherra samkvæmt ákvæðum stjómsýslulaga, sbr. 2. ml. 3. mgr. 70. 

gr.c.

í reglugerð um um flugvemd nr. 985/2011 er íjallað um bakgrunnsathuganir í 27. gr. Kemur þar 

m,a. fram í 1. mgr. að athuga skuli a.m.k. fimm ár aftur í tímann frá dagsetningu umsóknar,
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samkvæmt 26. gr. reglugerðarinnar, bakgrunn hvers einstaklings sem þurfi starfa sinna vegna að 

hafa aðgang að haftasvæði flugvemdar til að unnt sé að leggja mat á hvort heimila eigi aðgang án 

fylgdar. Skal athugunin framkvæmd af RLS og m.a felast í skoðun á viðkomandi í skrám 

lögreglu, þ.m.t. málaskrá lögreglu, skoðun á sakavottorði, upplýsingakerfi Interpol, upplýsingum 

úr Þjóðskrá, eftir atvikum fyrirspumum til erlendra yfirvalda, skoðun hjá tollyfirvöldum, 

héraðsdómi og í öðrum opinberum skrám. Er bakgrunnsathugun RLS liður í því að ákvarða hvort 

óhætt þyki að veita einstaklingi aðgangsheimild að m.a. haftasvæði flugvemdar eða hvort honum 

skuli synjað um hana, sbr. ákvæði 1. mgr. 70. gr. c loftferðalaga. I 2. mgr. 27. gr. 

regiugerðarinnar segir að komi í ljós að einstaklingur sem hefíir hlotið bakgrunnsathugun brýtur 

af sér eftir að athugun átti sér stað skuli RLS þegar í stað upplýsa rekstraraðila flugvallar eða 

flugrekanda ef um alvarlegt brot er að ræða sem getur haft áhrif á flugöryggi og eftir atvikum 

afturkalla jákvæða umsögn sem veitt hefur verið vegna bakgrunnsathugunar. Þá segir í 3. mgr. 

27. gr. reglugerðar um flugvemd að með bakgrunnsathugun skuli m.a. kanna og staðfesta þau 

atriði sem þar eru talin upp. Samkvæmt d-Iið ákvæðisins skal m.a. með bakgrunnsathugun kanna 

þá hættu sem kann að stafa af viðkomandi innan haftasvæðis flugvemdar, sbr. 28. og 29. gr. 

reglugerðarinnar.

I 28. gr. reglugerðar um fiugvemd er fjallað um mat á afbrotaferli. Kemur þar fram í 1. mgr. 

ákvæðisins að við ákvörðun um hvort veita beri umsækjanda heimild til að sækja námskeið í 

flugvemdarþjálfun og aðgangsheimild að haftasvæði flugvemdar eða aðgang að 

trúnaðarupplýsingum um flugvemd skuli sérstaklega athuga brotaferil einstaklings sem sótt er um 

heimild fyrir. Við það mat skuli leggja til grundvallar upplýsingar úr sakaskrá og eftir atvikum 

málaskrá og öðrum skrám lögreglu um viðkomandi einstakling. Skuli leitast við að afla 

upplýsinga úr skrám lögreglu að því marki sem talið er að geti haft vægi við mat á hæfi 

viðkomandi einstaklings til að njóta aðgangs að haftasvæði flugvemdar og fá aðgang að 

upplýsingum um framkvæmd og eftirlit flugvemdar, sbr. 2.-7. mgr. ákvæðisins.

f 2. mgr. 28. gr. reglugerðarinnar segir að hafi einstaklingur, hérlendis eða erlendis, sætt sektum 

eða verið dæmdur til refsingar eða eigi ólokið máli í refsivörslukerfinu þar sem hann er grunaður 

eða sakaður um refsiverða háttsemi samkvæmt íslenskum lögum, skuli synja honum um aðgang 

að haftasvæði flugvemdar, trúnaðarupplýsingum um flugvemd og að sækja námskeið í
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íl ugvemdarþj álfun, sbr. þó ákvæði 29. gr., enda séu brotin stórfelld eða gefi vísbendingar um að 

Öryggi ríkisins, flugstarfsemi og almannahagsmunum kunni að stafa hætta af. Synja skuli um 

aðgang og að sækja námskeið í flugvemdarþjálfun hafi einstaklingur verið dæmdur fyrír alvarleg 

brot, svo sem brot á almennum hegningarlögum, notkun eða dreifingu ávana- og fíkniefha, 
ólögmæta notkun eða dreifingu vopna, tollalagabrot, brot sem stefiit hefur lífi einhvers í hættu, 

ofbeldisbrot, fjárkúgun, brot sem ógna öiyggi ríkisins, brot sem ógna flugöryggi, kynferðisbrot 

eða sé umsækjandi eða hafi verið meðlimur í ólöglegum samtökum eða meintum 

glæpasamtökum. Jafnframt skuli synjað um aðgang og að sækja námskeið í flugvemdarþjálfun 

hafi einstaklingur verið dæmdur fyrir önnur brot, svo sem þjófhað, verslun með þýfi, svik eða 

hafi sviksamlega haldið fram rangri staðhæfingu þrátt fyrír að sakfellingu sé lokið. Þá geti RLS 

ákveðið hvort veita beri umsækjanda neikvæða umsögn á grundvelli annarra brota en talin hafa 

veriðupp.

í 3, mgr. 28. gr. reglugerðarínnar kemur síðan fram að við mat á brotaferli skuli einnig leggja til 

grundvallar hvort öryggi flugsamgangna geti stafað hætta af einstaklingi. SkuIÍ sérstaklega meta 

hættu sem af viðkomandi kunnx að stafa gagnvart íslenska ríkinu og erlendum ríkjum, öryggi 

þeirra, flugstarfsemi og Öðrum almannahagsmunum. í 4. mgr. ákvæðisins kemur siðan fram að 

taka skuli tillit til þess hvort komin er fram kæra á hendur einstaklingi fyrir refsivert brot sem 

ætla má að varði fangelsisrefsingu eða einstaklingur er eftirlýstur af lögreglu, gefxn hefur verið út 

handtökuskipun á hendur honum eða lagt á hann farbann samkvæmt ákvæðum laga um meðferð 

sakamála.

Ráðuneytið telur ljóst að ákvæði 2. mgr. 28. gr. reglugerðarínnar verði ekki skýrt öðru vfsi en svo 

að lögreglustjóra beri að synja umsækjanda lun aðgang að haftasvæði flugvemdar, 

trúnaðarupplýsingum um flugvemd og að sækja námskeið í flugvemdarþjálfun í þeim tilvikum 

sem falla undir ákvæðið og rakin hafa verið. Samkvæmt niðurlagi 1. ml. 2. mgr. 28. gr. eru þó 

þau skilyrði sett að brotin þurfi að vera stórfelld eða gefa vísbendingar um að öryggi ríkisins, 

flugstarfsemi og almannahagsmunum kunni að stafa hætta af. í 2. og 3. ml. 2. mgr. 28. gr. eru 

síðan talin upp þau brot sem teljast stórfelld og falli þar með undir þau skilyrði sem sett eru í 1. 

ml. 2. mgr. 28. gr. Sé um önnur brot að ræða en þar eru talin upp beri RLS að meta hvort veita 

beri neikvæða umsögn. Við það mat beri þá fyrst og fremst að líta til þess hvort öryggi
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flugsamgangna geti stafað hætta af einstaklingi, sbr. 3. mgr. 28. gr., eða hvort brotin gefí 
vísbendingar um að öiyggi ríkisins, flugstarfsemi og almannahagsmunum kunnl að stafa hætta af, 
sbr. niðurlag 1. ml. 2. mgr. 28. gr. og 2. ml. 3. mgr. 28. gr.

Ákvörðun RLS um að veita >)<( neikvæða umsögn byggist á þeim upplýsingum sem fram komu á 

umsóknareyðublaði hans og rakin voru í málsatvikalýsingu hér að framan. Hafa rök RLS fyrir 

ákvörðun embættisins verið rakin.

Það er mat ráðuneytisins að þær upplýsingar sem fram koma á umsóknareyðublaði X̂f séu ekki 

þess eðlis að fallið geti undir þau ákvæði sem rakin hafa verið og valda því að RLS sé eftir 

atvikum skylt eða heimilí að veita neikvæða umsögn vegna bakgrunnsathugunar. Hafi ^  þannig 

í viðtali hjá RLS gefíð viðhlítandi skýringar á útfyllingu umsóknareyðublaðsins og telur 

ráðuneytið að RLS hafí eftir það viðtal borið af gefa ^  ^ost  ̂a  ̂ êSSÍa fram nýja umsókn. í því 
sambandi bendir ráðuneytið á að ekkert það er fram komið f málinu sem rennir stoðum undir þær 

fullyrðingar sem fram koma á umsóknareyðublaði og vísað er til í ákvörðun RLS og 

embættið byggir ákvörðun sína um að veita ^  neikvæða umsögn alfaríð á þeim fullyrðingum. 

Með vísan til þessa er það mat ráðuneytisins að ákvörðun RLS um að veita )(  neikvæða umsögn 

verði ekki byggð á þeim sjónarmiðum sem vísað er til í hinni kærðu ákvörðun þannig að 

málefiialegt geti talist. Verður hin kærða ákvörðun því felld úr gildi. Hins vegar telur ráðuneytið 

að enn hafí ekki verið lagt mat á hvort ^  uppfylli skilyrði 70. gr. c-Ioftferðalaga og reglugerðar 

um flugvemd nr. 985/2011 til þess að fá jákvæða umsögn. Telur ráðuneytið því rétt að beina 

þeim tilmælum til RLS að taka til afgreiðslu nýja umsókn berist hún embættinu.

Úrskurðarorð:

Felld er úr gildi ákvörðun ríkislögreglustjóra um að veita _ neikvæða
umsögn vegna umsóknar hans um aðgangskort að haftasvæði flugvemdar. Er þeim tilmælum 

beint til ríkislögreglustjóra að taka til a%reiðslu nýja umsókn _ i berist hún embættinu.
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Fyrir hönd ráðherra

' í W v v v K

Bryndís Helgadóttir Brynjólfur Hjartarson
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Ályktun aðalfundar Félags íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA) 27. febrúar. 2014.

Aðalfundur FÍA haldinn að Grand Hótel Reykjavík 27.02.2014 átelur harðlega aðfor 

rikislögreglustjóra að starfsöryggi og afkomu félagsm anna með óvönduðum  og ólögm ætum  

vinnubrögðum  við bakgrunnsathuganir á félagsmönnum. Einnig gagnrýnir fundurinn 

lagafrumvarp innanríkisráðherra um stórauknar valdheim ildir til rikislögreglustjóra þar sem 

persónuverndarsjónarm ið eru að engu höfð og gengur í berhögg við nýlegan urskurð 

persónuverndar um bakgrunnskoðanir. Skv. frumvarpinu mun ísland ganga m un lengra en önnur 

Evrópuríki í persónurannsóknum  við framkvæmd bakgrunnsathugana. Undrast fundurinn hvað 

innanríkisráðherra gangi til. Skorar fundurinn á þingm enn að beita sér gegn því að hinar boðuðu 

breytingar verði sam þykktar sem lög frá Alþingi.

f.h. stjórnar FIA

Hafsteinn Pálsson, form aður 

Jón Þór Þorvaldsson, varaform aður


