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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um siglingavernd og 
loftferðir, 221. mál

Samtökum atvinnulífsins hefur borist ofangreint frumvarp til umsagnar.

Athugasemdir samtakanna snúa að ákvæðum frumvarpsins um 
bakgrunnsathuganir og öryggisvottun lögreglu sér í lagi hvað varðar breytingar 
á 70. gr. loftferðalaga.

Ekki er deilt um nauðsyn öryggisráðstafana á haftasvæði flugverndar. Aftur á 
móti er nauðsynlegt að í þeim efnum sé gætt meðalhófs. Að mati SA ganga 
þær breytingar sem frumvarpið gerir ráð fyrir hins vegar mun lengra en 
nauðsynlegt er til að ná því markmiði sem að er stefnt.

Samkvæmt frumvarpinu er heimild til aðgangs að haftasvæði flugverndar sem 
er nauðsynlegur flugmönnum, flugfreyjum, flugvirkjum og öðru starfsfólki 
sem þjónustar flugvélarnar háð bakgrunnsathugun og öryggisvottun lögreglu. 
Lögregla „skal afla upplýsinga um viðkomandi, svo sem úr skrám lögreglu, 
þ.m.t. málaskrá, sakaskrá, þjóðskrá, vanskilaskrá, frá tollyfirvöldum, 
dómstólum og sýslumönnum og úr upplýsingakerfi Alþjóðalögreglunnar eða 
annarra erlendra yfirvalda eða úr öðrum opinberum skrám“ . Í athugasemdum 
með 11. gr. frumvarpsins kemur fram að þar undir falli upplýsingar um 
fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga, hvort viðkomandi hafi verið stefnt 
eða hann bíði málsmeðferðar í einkamáli, upplýsingar um hjúskaparstöðu og 
maka eða sambýling. Það séu atriði sem talin séu afar mikilvæg til grundvallar 
mati um hæfi einstaklings til að hafa aðgang að viðkvæmum svæðum í 
flugverndarlegum skilningi.

Þessi bakgrunnsathugun lögreglu er liður í því að ákvarða hvort óhætt þykir að 
veita einstaklingi aðgangsheimild eða hvort honum skuli synjað um hana, sbr. 
11. gr. frumvarpsins.

Eftir því sem fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu byggir krafan um 
bakgrunnsathugun á alþjóðlegum kröfum í flugvernd og m.a. kröfum sem 
Ísland hafi undirgengist samkvæmt EES-samningnum. Nánari grein er ekki 
gerð fyrir þessum skuldbindingum, né nefnt hvaða EES-gerða eða 
alþjóðasamninga er verið að vísa til. Það er lágmarkskrafa að slíkt komi 
skýrlega fram ef gefa á þeirri tilvísun eitthvert gildi.

Engin grein er heldur gerð fyrir því hvernig þessum bakgrunnsathugunum er 
hagað í öðrum löndum. Samkvæmt eftirgrennslan Icelandair Group og Félags
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Íslenskra atvinnuflugmanna er hér gengið mun lengra en í nágrannalöndum, 
sbr. umsagnir þessara aðila um frumvarpið.

SA leggja áherslu á að í þessu sem öðru sé ekki gengið lengra en alþjóðlegar 
reglur kveða á um og þess vandlega gætt við reglusetningu að ekki séu lagðar 
óþarfa byrgðar á fyrirtækin.

Ekki verður því séð að gild rök liggi til svo viðamikilla takmarkana sem hér er 
gert ráð fyrir. SA ítrekar að við reglusetningu verði ekki lagðar frekari byrðar á 
fyrirtæki en nauðsyn ber til og frumvarpið verði endurskoðað með tilliti til 
þessa.

Að öðru leyti vísast til umsagnar Icelandair Group hf. um frumvarpið.

Virðingarfyllst,

Hrafnhildur Stefánsdóttir, 
Yfirlögfræðingur
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