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Efni: Athugasemdir við frumvarp til laga um siglingavernd og loftferðir 
(laumufarþegar, stjórnsýslulög, bakgrunnsathuganir o.fl.) 263. mál.

Tollstjóri vísar til tölvupósts sem móttekinn var þann 14. mars síðastliðinn sem innihélt 
ofangreint frumvarp og óskað var eftir umsögn Tollstjóra. Embætti Tollstjóra gerir 
neðangreindar athugasemdir við drögin.

5. gr. og 10 gr.
I frumvarpinu er gert ráð fyrir að bætt sé við 5. gr. að ráðherra sé heimilt að kveða á um 
það í reglugerð, samkvæmt tillögu ríkislögreglustjóra ef hættustig sé hækkað vegna 
ógnar við allsherjarreglu, að stjómendur skipa skuli ganga úr skugga um, áður en 
farþegi fer um borð í skip, að skráður farþegi sé sá sem hann segist vera, að hann hafí 
gild ferðaskilríki eða annað kennivottorð sem viðurkennt er sem ferðaskilríki og að 
farþegar sem eru áritunarskyldir hafi gilda vegabréfsáritun til landsins. Samskonar 
ákvæði er að finna í frumvarpinu er varðar 10. gr. laganna nema þá em það stjórnendur 
loftfars sem skulu ganga úr skugga um, áður en farþegi fer um borð í loftfar, að skráður 
farþegi sé sá sem hann segist vera. Embætti Tollstjóra er sammála fyrirhuguðum 
breytingum en telur mikilvægt að gengið sé lengra í þessum málum.

Embættið Tollstjóra ítrekar tillögu sína sem fram kom í umsögn embættisins til 
Samgöngu -  og sveitastjórnarráðuneytisins dags. 30. október 2017 þar sem fram kemur 
að embættið myndi vilja sjá að þetta fyrirkomulag yrði gert að almennri reglu þ.e að 
skylda sé lögð á stjórnendur skipa og loftfara að ganga ávallt úr skugga um, áður en 
farþegi fer um borð í skip eða loftfar, að sá aðili sé sá sem hann segist vera. Tollstjóri 
telur slíka breytingu vera nauðsynlega m.a til að spoma við glæpum/skipulagðri 
glæpastarfsemi. Hlutverk Tollstjóra er að hafa eftirlit með vöruflæði til og frá landinu. 
Það er mikilvægt að gæði gagna sé í lagi þar sem þessar upplýsingar og gögn eru 
grundvöllur að vandaðri greiningarvinnu. Sú vinna verður sífellt mikilvægari við 
eftirlit á vöruflæði til og frá landinu og í baráttunni gegn glæpum. A f framangreindum 
ástæðum telur embætti Tollstjóra að mikilvægt sé að gera fyrirkomulagið með þeim 
hætti að stjómendur skipa og loftfara skuli ávallt ganga úr skugga um, að sá aðili sem 
ferðast með þeim sé sá sem hann segist vera. Embætti Tollstjóra leggur því til að 
umrædd breyting verði gerð þar sem það verklag mun almennt auka gæði upplýsinga 
sem leiðir að sér árangursríkri greiningarvinnu á vöruflæði og í baráttunni gegn 
glæpum.
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ó.gr. og 11. gr.
Með 6. og 11. gr. frumvarpsins stendur til að breyta annars vegar lögum um 
siglingavemd og hins vegar loftferðalögum. Með breytingunum em heimildir lögreglu 
til að framkvæma bakgrunnsathuganir skýrðar frekar. Samkvæmt drögunum er eina 
aðkoma tollyfirvalda að slíkum bakgrunnsathugunum sú að lögreglunni er heimilað að 
óska eftir upplýsingum úr upplýsingakerfum tollyfirvalda. Engin skylda hvílir hins 
vegar á lögreglunni að óska slíkra upplýsinga. Þetta þýðir að lögregla getur veitt 
einstaklingi öryggisvottun sem gefur honum aðgang að mjög viðkvæmum upplýsingum 
og viðkvæmum svæðum án þess að hafa óskað eftir áliti tollgæslunnar á þeini 
ráðstöfun. Tollgæslan gæti hins vegar haft upplýsingar undir höndum sem veruleg áhrif 
hefðu á matið.

Tollstjóri hefur það hlutverk samkvæmt 3. tl. 40. gr. tollalaga að hafa eftirlit með 
innflutningi, umflutningi og útflutningi á vörum til og frá landinu og ferðum og 
flutningi fara og fólks til og frá landinu og er það eitt af stefnumiðum Tollstjóra að 
vemda samfélagið. Einnig er rétt að líta þarf til þess að venjulega fer það saman að 
hafnarsvæði og flugvallarsvæði eru tollhafnir, sbr. 43. gr. tollalaga og er þar að finna 
geymslusvæði fyrir ótollafgreiddar vörur. Elagsmunir ríkisins eru að þessi svæði séu 
vel varin og að áhættan á rýmun sé lágmörkuð eins og kostur er enda getur rýrnun leitt 
til verulegs tjóns fyrir ríkissjóð. Eitt af hlutverkum Tollstjóra er að sjá um álagningu 
og innheimtu tolla og annarra skatta og gjalda sem greiða ber við tollafgreiðslu vöru, 
sbr. 2. tl. 40. gr. tollalaga. Embættið hefur því mikilla hagsmuna að gæta þegar það 
kemur að ákvörðun um veitingu öryggisvottunar. Að ofangreindu virtu er ítrekuð ósk 
embættis Tollstjóra sem fram kom í umsögn embættisins til Innanríkisráðuneytisins 11. 
febrúar 2016 og í umsögn embættisins til Samgöngu -  og sveitastjómarráðuneytisins 
30. október 2017 um að lögreglu verði skylt að afla umsagnar frá Tollstjóra áður en 
öryggisvottun er veitt og sé óheimilt að veita vottun að fenginn neikvæðri umsögn 
Tollstjóra. Tollstjóri byggir umsögn sína á upplýsingum úr upplýsingakerfum. Þess má 
þó geta að lögregla hefur aðgang að AST kerfinu og getur því sjálf flett upp málum í 
kerfmu. E f lögregla fær jákvæða svörun á einstakling við leit í AST þá þarf hún að hafa 
samband við embætti Tollstjóra eftir frekari upplýsingum. Ljóst er að þessi breyting 
hefur auðveldað aðgang lögreglu af upplýsingum úr upplýsingakerfi Tollstjóra til 
muna. Þrátt fyrir það þá telur embætti Tollstjóra að það sé mikilvægt að orðalag 
ákvæðisins verði breytt á þann hátt að lögreglu verði skylt (í stað heimilt) við 
bakgrunnsathugun einstaklinga að óska eftir upplýsingum úr upplýsingarkerfi 
tollayfírvalda þegar veita á einstaklingi öryggisvottun. Embætti Tollstjóra er reiðubúið 
að forma drög að ákvæði þessa efnis ef eftir því er óskað af hálfu umhverfis- og 
samgöngunefndar.

Gert er ráð fyrir því í frumvarpinu að bakgmnnsathugun sé framkvæmd reglulega og 
ekki sjaldnar en á fimm ára fresti. Efupp kæmi að aðili sem þegar er með öryggisvottun 
er ekki lengur talinn standast skilyrði hennar vaknar upp spuming hvort lögregla geti 
afturkallað vottunina. Einnig hvort lögreglu sé heimilt að upplýsa vinnuveitanda 
starfsmannsins um slíka afturköllun, en slíkt hlýtur að vera nauðsynlegt til að 
vinnuveitandi sjái til þess að starfsmaðurinn verði færður til í starfi. Embætti Tollstjóra 
vill vekja athygli á þessu atriði.
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í athugasemdum með 6. og 11. gr. frumvarpsins kemur fram að ekki sé gert ráð fyrir að 
skoðaðar séu f já r m á la u p p lý s in g a r  umsækjanda eða maka viðkomandi, hvort hann sé á 
vanskilaskrá eða öðrum skrám eða eigi í málaferlum fyrir dómstólum, þ.e. einkamál. 
og er það vegna gagnrýni á fyrra frumvarp en í athugasemdum er bent á að engu að 
síður geti skipt máli hvort einstaklingur sé skuldum vafínn og þá sé ekki átt við eðlilegar 
húsnæðisskuldir, skuldimar geta bent til þess að viðkomandi sé öðmm háður og jafnvel 
leitt til þess að viðkomandi freistist til að taka við greiðslum fýrir upplýsingar. Tollstjóri 
tekur undir þetta en ljóst er að mjög slæm fjárhagsstaða getur gert það að verkum að 
einstaklingur framkvæmi verknað sem hann ella hefði ekki gert.

Eiríkur Ari Eiríksson

Virðingarfyllst, 
f. h. Tollstjóra

lögfræ ðingu r á tollasviði deild arstjóri lögfræ ðideild ar tollasviðs
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