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Kópavogur, 4. apríl 2018.

U M S Ö G N

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um siglingavernd og lögum um loftferðir (laumufarþegar, 
stjórnsýsluviðurlög, bakgrunnsathuganir, o.fl.).

I.

Vísað er í tölvubréfs frá nefndarsviði Alþingis frá 14. mars s.l. um að í umsagnarferli sé frumvarp til laga 
um breytingum á lögum um siglingarvernd og lögum um loftferðir. Umsögn þessi tekur til 
bakgrunnsathugana.

II.

Frumvarp að lögum sem nú liggir til umsagnar hjá Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis er lagt fram 
í breyttri mynd en eldra frumvarp sama efnis var lagt fram á 143. löggjafarþingi. FÍAgerði athugasemdir 
við eldra frumvarp sbr. erindi nr. Þ 143/1207. Athugasemdir FÍA lutu fyrst og fremst að þeim 
fyrirhuguðu lagabreytingum sem áttu að heimila lögreglu að afla upplýsinga um einstaklinga í 
vanskilaskrá og öðrum opinberum skrám við framkvænid bakgrunnsathugunar. Sjónarmið FÍA voru að 
persónufrelsi einstaklinga yrðu skert og vegið væri að atvinnufrelsi þeirra með jafn víðtækri 
upplýsingaöflun. Varðandi þetta atriði er vísað í rökstuðning FÍA í fyrrnefndri umsögn.

í fyrirliggjandi frumvarpi hefur sú breyting orðið að talið er upp, með tæmandi talningu, hvaða skrár 
og upplýsingakerfi lögreglu er heimilt að skoða við framkvæmd bakgrunnsathugunar. í frumvarpinu er 
lögreglu hvorki heimilt að afla upplýsinga um umsækjanda í vanskilaskrá, líkt og ráðgert var í fyrra 
frumvarpi, né að kalla eftir upplýsinguni hjá dómstólum, sýslumönnum eða í öðrum opinberurn skrám 
við framkvæmd bakgrunnsathugana. FÍA telur að framangreindar breytingar samræmist þeim 
sjónarmiðum sem birtust í umsögnum vegna fyrra frumvarps og fagnar fyrrnefndum breytingum.

Þá eru einnig gerðar breytingar er varða framkvæmd bakgrunnsathugunar, sbr. 11. gr. fyrirliggjandi 
frumvarps. FÍA styður breytingar er takmarka með tæmandi talningu heimildir lögreglu til að afla 
upplýsinga um umsækjanda. Auk þess er meðalhófsreglan lögfest enda segir í frumvarpinu að aldrei 
megi ganga lengra við könnun á bakgrunni og sakaferli en „þörf krefur hverju sinni". Þá er það nýmæli 
í frumvarpinu að lögreglan skal leggja - „heildstætt mat" á það hvort óhætt sé að veita jákvæða 
umsögn að undangenginni bakgrunnsathugun.

FÍA telur að fyrrnefndar breytingar séu til þess fallnar að afmarka og takmarka heimildir lögreglu til 
upplýsingaöflunar ásamt því að lögfest er að lögregla skuli framkvæma „heilstætt mat" sem ætti að 
koma í veg fyrir að eitt stakk tilvik sem fram kemur í upplýsingaöflun lögreglu á ekki að leiða til 
neikvæðrar utnsagnar. FÍA vill ítreka að lögregla á ekki ganga lengra við upplýsingaöflun en þörf krefur 
og heildstætt mat á upplýsingum sé skilyrði útgáfu neikvæðrar umsagnar. Meðalhófs skal gætt í 
hvívetna.
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111.

Þessu til viðbótar vill FÍA koma eftirfarandi sjónarmiðum á framfæri vegna fyririiggjandi frumvarpi.

FÍA er eitt af tveimur stéttarfélögum atvinnuflugmanna á íslandi með yfir 750 félagsmenn. 
Félagsmönnum FÍA er nauðsynlegt starfs síns vegna að hafa aðgang að haftasvæði flugverndar1. Áður 
en heimiit er að veita einstakíingi aðgang að haftasvæði og viðkvæmum upplýsingum um flugvernd 
eða sækja námskeið í flugverndarþjálfun skal óska eftir bakgrunnsathugun og öryggisvottun iögreglu 
sem aflar upplýsinga um viðkomandi einstakling, sbr. núgildandi 1. mgr. 70. gr. c. laga um loftferðir nr. 
60/1998 (hér eftir lög um lofferðir). Með útgáfu á aðgangskorts eða áhafnarkorti áhafna fær ftugmaður 
hetmild til að fara inn á haftasvæði flugverndar, sbr. 24. gr. reglugerðar nr. 750/2016 um flugvernd 
ásamt síðari breytingum (hér eftir reglugerð um flugvernd). Þá er flugrekanda óheimiit að veita 
einstaklingi heimild til aðgangs að tilgreindum haftasvæðum flugverndar með útgáfu áhafnakorts hafi 
lögregla synjað viðkomandi um öryggisvottun, sbr. núgildandi 4. mgr. 70. gr. c. laga um loftferðir.

Forsenda fyrir því að félagsmenn FÍA geti sinnt starf sínu sem flugmenn er að fá jákvæða umsogn í 
bakgrunnsathugun. Þá er vinnuveitanda einungis heimilt á grundvellí jákvæðrar umsagnar að gefa út 
áhafnarkort. Flugrekanda er því óheimiit að veita einstaklingi heimild til aðgangs að tilgreindum 
haftasvæðum flugverndar með útgáfu áhafnakorts og aðgang að viðkvæmum upplýsingum um 
flugvernd eða heimild til að sækja námskeið f flugverndarþjálfun hafi lögregla synjað viðkomandi um 
öryggisvottun, sbr. núgildandi 4. mgr. 70. gr. c. laga um loftferðir og 25. gr. reglugerðar um flugvernd.

Þegar rakinn er tilgangur bakgrunnsathugunar er henni fyrst og fremst ætlað að ákvarða hvort óhætt 
þyki að veita einstaklingi aðgangsheimild að haftasvæði flugverndar, sbr. núgildandi 1. mgr. 70. gr. c 
laga um loftferðir. Hugtakið bakgrunnsathugun er skilgreint í 3. gr. reglugerðar um flugvernd sem 
„athugun á því hver einstaklingur er og uppiýsingum lögreglu um sakaferi! 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 fylgdar og viðkvæmum trúnaðaruppfýsingum um flugvernd". Þá er upptalið í 26. gr. 
sömu reglugerðar að með bakgrunnsathugun skal m.a. kanna og staðfesta deili á viðkomandi, heimili 
eða dvalarstað, sakaferil viðkomandi og þá hættu sem kann að stafa af viðkomandi innan haftasvæðis 
flugverndar. í 27. gr. reglugerðarinnar má síðan finna viðmið við mat á afbrotaferli. Tilgangur 
bakgrunnsathugana samkvæmt reglugerðinni er skýr og afdráttarlaus, í fyrsta lagi að ákvarða hver 
viðkomandi einstaklingur er og í öðru lagi að meta hvort hætta stafi af viðkomandi innan haftasvæðis 
flugverndar.

Neikvæð umsögn hefur samkvæmt framangreíndu íþyngjandi áhrif á hlutaðeigandi flugmann. 
Veigamiklir hagsmunir liggja að baki þess að bakgrunnsathugun sem framkvæmd er af lögreglu byggi 
á málefnaiegum sjónarmiðum sem tiigreind eru í iögum eða reglugerðum með rökstuddum hætti. Þá 
ber lögreglu einnig að gæta meðalhófs með því að ganga ekki lengra við öflun upplýsinga en þörf krefur 
með hliðsjón af tilgangi bakgrunnsathugana. Synji lögregla flugmanni um bakgrunnsathugun er vegið 
gróflega að atvinnufrelsi hans sem tryggt er í 75. gr. Stjórnarskrá lýðveldisins tslands nr. 33/1944.

IV.

1 Hugtakið haftasvæði flugverndar er skilgreint sem ,,[h]!uti flugsvæðis þar sem öðrum kröfum um flugverncf er beitt til viðbótar við 
takmarkaðan aðgang. Þessi svæði ná að jafnaði m.a. yfir ö!l brottfararsvæði farþega á milli skimunarstaða og loftfars, hlaðs, flokkunarsvæða 
farangurs, farangursskála, póststöðva og athafnasvæða fyrir ræstingarog flugvistir, sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 750/2016 um ftugvernd,
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Reglugerð um flugvernd rtr. 750/2016 irtnleiðir m.a. ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 300/2008 frá 11. mars 2008 um sameiginlegar reglur um flugvernd í almenningsflugi2 (hér eftir 
reglugerð EB nr. 300/2008) og reglugerðar framkvæmdarstjórnarinnar (ESB) nr. 2015/1998 frá 5. 
nóvember 2015 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum flugverndar3 
(hér eftir reglugerð ESB nr. 2015/1998).

í reglugerð EB nr. 300/2008 er hugtakið „athugun á bakgrunni" skilgreint í 15. tölulið 3. gr.4 með sama 
hætti og í reglugerð um flugvernd. í báðum reglugerðum er vísað til þess hvort einstaklingur eigi 
„afbrotaferil að baki". Hugtakið bakgrunnsathugun er ekki skiigreint í lögum um loftferðir né heidur í 
fyrirliggjandi drögum. Hins vegar er lagt til í frumvarpinu að hugtakið sé skilgreint í lögum um 
siglingavernd.

Ráðstafanir sem stjórnvöld skulu grípa til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum í reglugerð EB nr. 
300/2008 eru upptalin í viðauka við reglugerð ESB nr. 2015/1998. I viðaukanum má finna kröfur um 
aðgang að haftasvæðum flugverndar og skulu áhafnarmeðlimir hafa gilt aðgangskort til að öðlast 
aðgang að haftasvæði flugverndar sbr. lið 1.2.2.2. í viðauka við reglugerðina. Tii að heímilt sé að gefa 
út aðgangskort áhafnar þarf einstaklingur að hafa gengist undir fulínægjandi athugun á bakgrunni sbr. 
íið 11.1,3 í viðauka við reglugerð. Allt til samræmis við fyrrnefnd ákvæði reglugerðar um flugvernd.

Skilyrði þess að athugun á bakgrunni sé f samræmi við reglugerð 300/2008, sbr. lið 11.1.3 í viðauka við 
reglugerð ESB nr. 2015/1998 sem innleídd var með reglugerð um ftugvernd skal bakgrunnsathugun 
a.m.k.:

a) staðfesta deili á einstaklingi á grundvelli skjala því til sönnunar,
b) ná yfir sakaskrár í öllum búseturíkjum a.m.k. næstufimm árin á undan og
c) n á yfirstö rf menntun og hverskonar rof þar á a.m.k. næstu fimm árin á undan.

Það er eingöngu gert að skilyrði að sakaskrá viðkomandi einstaklings sé tekin til skoðunar a.m.k. fimm 
ár aftur f tímann. í 11. gr. fyrirliggjandi frumvarps er ráðgert að heimila lögreglu með beinum hætti að 
afla upplýsinga um umsækjanda úr „skrám íögreglu þ.m.t. málaskrá lögreglu". Þá er tilgreint í sömu 
grein að heimilt sé að „vísa til upplýsinga úr málaskrá lögreglu, sem varða einstakling með beinum 
hætti, tií rökstuðnings neikvæðrar umsagnar" enda sé það mat lögreglu að upplýsingar gefi tllefni til 
að draga í efa „hæfni einstakfings að fara með málefni flugverndar lögum samkvæmt".

Með því að veita lögreglu beina heimild til að afla upplýsinga í málaskrá sinni er gengið lengra en kveðið 
er á um í reglugerð ESB nr. 2015/1998 sem tekur til sameiginlegra grunnkrafna um flugvernd en eins 
og framan er rakið segir ákvæði þeirrar reglugerðar „sakaskrá". Skráning í málaskrá lögreglu geta falið 
í sér óstaðfestar grunsemdir, enda geta legið fyrir lögreglu tilefnislausar kærur eða einstaklingur hafi 
réttarstöðu sakborníngs en mál síðar fellt niður af lögreglu. Þá segir í greinargerð með drögunum „að 
rík þörf [sé] á nauðsyn þess að hægt sé að notast við málaskrárupplýsingar við umsögn um bakgrunn 
umsækjanda" en engan rökstuðning má finna í greinargerðinni hvers vegna íslensk stjórnvöid telja sig 
þurfaganga lengra en ákvæðireglugerðarframkvæmdastjórnarinnar(ESB) nr. 2015/1998 um ítarlegar 
ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum flugverndar er njóta gagnkvæmrar 
viðurkenningar í öðrum Evrópuríkjum sbr. ákvæði reglugerðarinnar.

Með fyrirhuguðum lagabreytingum telur FÍA að heimild til handa lögreglu að afla upplýsinga um 
einstakling t málaskrá gangi lengra en þörf er á skv. alþjóðlegum skuldbindingum. Það sama gildir um

1 Ákvörðun sameigtnlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2009 frá 29. maí 2009.
3 Ákvörðun sametginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2016 frá 18. mars 2016.
4 „„athugun á bakgrunni": skráð athugun á því hver einstaklingurinn er og fortíð hans, þ.m.t. hvort hann eigi afbrotaferi! að baki, sem liður í 
því mati á því hvort óhætt er sé að heimila honum aðgang að haftasvæði flugverndar án fylgdar."
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ákvæði reglugerðar um flugvernd en í 26. gr. kernur fram að „athugun skal framkvæmd af lögreglu og 
m.a. felast í skoðun í viðkomandi skrám lögreglu, þ.m.t. málaskrá lögreglu". FÍA leggur til að umrædd 
heimild lögreglu verður tekin úr reglugerð um flugvernd samhliða endurskoðun á lögum um 
loftferðum. Það að heimila stjórnvaldi að taka jafn íþyngjandi ákvörðun á svo veikum grunni eins og 
skráningu í málaskrá stenst enga skoðun og felur í sér brot gegn atvinnufrelsisákvæði 75. gr. 
stjórnarskrárinnar að mati FÍA

Með hliðsjón af öllu framangreindu leggur FÍA til að a. liður 2. mgr. 11. gr. frumvarpsins „skrám 
lögreglu, þ.m.t. málaskrá lögreglu" falli niður sem og 2. málsl. 4. mgr. 11. gr. er segir „[hjeimilt er að 
vísa til upplýsinga úr málaskrá lögreglu, sem varða einstakling með beinum hætti, til rökstuðnings 
neikvæðrar umsagnarsamkvæmt grein þessari, enda sé það mat lögreglu að upplýsingargefi tilefni til 
að draga í efa hæfni einstaklings að fara með málefni flugverndar lögum samkvæmt.

F.h. Félags íslenskra atvinnuflugmanna,

V.
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