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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um siglingavernd og lögum um loftferðir 
(laumufarþegar, stjórnvaldssektir, dagsektir, bakgrunnsathuganir, o.fl.) (263. mál)

Icelandair Group hf. þakkar fyrir það tækifæri að fá að veita umsögn um ofangreint 
lagafrumvarp. Icelandair Group hefur eftirfarandi athugasemdir við efni frumvarpsins:

Almennt um frumvarpið
Icelandair Group fagnar því að lagt hefur verið til að þrengja þau atriði sem lagt var til að haft 
gætu áhrif við bakgrunnsathugun í sambærilegu frumvarpi sem lagt var fram árið 2014. Þannig 
er ekki lengur gert ráð fyrir að skoðaðar séu fjármálaupplýsingar umsækjanda, maka 
viðkomandi, hvort hann sé á vanskilaskrá eða öðrum skrám, eigi í málaferlum fyrir dómstólum, 
þ.e. eigi aðild að einkamáli. Er þetta til mikilla bóta enda hefði þarna verið um alltof víðtækar 
heimildir, og í raun ómálefnalegar, sem hefðu getað leitt til neikvæðrar umsagnar í kjölfar 
bakgrunnsathugunar. Aftur á móti telur Icelandair Group að ganga hefði mátt lengra og 
fjarlægja einnig heimildir til þess að skoða upplýsingar úr skrám lögreglu, þ.á m. málaskrá, við 
bakgrunnsathuganir.

Í almennum athugasemdum greinargerðar með frumvarpinu kemur fram að það sé í samræmi 
við kröfur löggjafar á hinu Evrópska efnahagssvæði. Þess er hins vegar ekki getið nákvæmlega 
til hvaða réttarheimilda á sviði Evrópuréttar er vísað í þessu samhengi. Icelandair Group telur 
að í 11. gr. frumvarpsins sé ennþá gengið lengra heldur en í EB reglugerð nr. 2015/1998 um 
flugvernd. Þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu verða því ekki að öllu leyti réttlættar 
með tilvísun til skuldbindinga Íslands skv. EES samningnum.

Hjá Icelandair Group starfar fjöldi flugliða sem þarf að fara í gegnum bakgrunnsathugun til þess 
að fá aðgang að haftasvæði flugverndar. Félagið hefur eytt háum fjárhæðum í að þjálfa 
starfsfólk sitt á fullnægjandi hátt og hefur því mikla hagsmuni af því að flugliðum sé ekki veitt 
neikvæð umsögn í kjölfar bakgrunnsathugunar nema raunveruleg ástæða sé til.
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Upplýsingar úr málaskrá
Með þessu ákvæði er lagt til að við bakgrunnsathugun skuli lögregla afla upplýsinga um 
viðkomandi, svo sem úr skrám lögreglu, þ.m.t. málaskrá. Þá verður lögreglu heimilað að nýta 
upplýsingar úr málaskrá lögreglu, sem varða einstakling með beinum hætti, til synjunar á útgáfu 
öryggisvottunar, sé það mat lögreglu að upplýsingarnar gefi tilefni til að draga í efa hæfni eða 
trúverðugleika einstaklingsins til að fara með málefni flugverndar lögum samkvæmt.

Hér virðist lögreglunni ætluð ótakmörkuð heimild til þess að veita neikvæða umsögn án þess 
að upplýsingar um lögbrot liggi fyrir. Núgildandi lögfestar rannsóknarheimildir fullnægja 
kröfum um flugvernd í þeim tilvikum þar sem upplýsingar úr málaskrá hafa raunverulega áhrif 
á hæfni eða trúverðugleika einstaklings að þessu leyti. Í núgildandi lögum er lögreglu þannig 
heimilt að líta til sakaskráa einstaklinga við bakgrunnsathugun. Slíkt er í samræmi við EB 
reglugerð nr. 2015/1998 en markmiðið með þeirri reglugerð er að einungis sé litið til 
refsiverðrar háttsemi (e. criminal records) við framkvæmd bakgrunnsathugunar, en ekki annarra 
upplýsinga sem kunna að koma fram í málskrám. Ákvæði þetta er því til þess fallið að auka 
líkur á því að einstaklingi verði veitt neikvæð umsögn að ósekju.

Endanleg ákvörðun um aðgang að haftasvæði
Icelandair Group vill vekja athygli á því að 7. mgr. 11. gr. a. frumvarpsins, þar sem segir að 
endanleg ákvörðun um aðgang að haftasvæði samkvæmt framangreindu er Samgöngustofu, 
rekstraraðila flugvallar, rekstraraðila flugleiðsöguþjónustu eða flugrekanda eftir atvikum, er í 
raun markleysa. Jákvæð bakgrunnsathugun er krafa fyrir aðgengi að haftasvæði skv. EB 
reglugerð nr. 2015/1998 og því gætu aðilar með neikvæða umsögn ekki fengið aðgang að 
haftasvæði erlendra flugvalla. Þegar flogið er á milli landa er nauðsynlegt að aðilar hafi bæði 
aðgang að haftasvæði á brottfarar- og lendingarstað og því er eðlilegt að samræmdar reglur gildi 
í þessum efnum. Í stað þess að færa endanlegt ákvörðunarvald til þeirra aðila sem nefndir eru í 
ákvæðinu væri því eðlilegra að slaka á þeim kröfum sem gerðar eru til bakgrunnsathugunar í 
frumvarpi þessu enda er með því lagt til að íslenskar reglur verði mun meira íþyngjandi heldur 
en sambærilegar reglur í öðrum evrópuríkjum.

Samandregnar breytingatillögur
Í ljósi ofangreinds leggur Icelandair Group til að eftirfarandi málsliðir verði fjarlægðir úr 11. 
gr. frumvarpsins

• „skrám lögreglu, þ.m.t. málaskrá lögreglu“ (a-liður 2. mgr. 11. gr. a.)
• „Heimilt er að vísa til upplýsinga úr málaskrá lögreglu, sem varða einstakling með 

beinum hætti, til rökstuðnings neikvæðri umsögn samkvæmt grein þessari, enda sé það 
mat lögreglu að upplýsingar gefi tilefni til að draga í efa hæfi einstaklingsins til að fara 
með málefni flugverndar lögum samkvæmt.“ (2. málsl. 4. mgr. 11. gr. a.)

• „Nú gefa upplýsingar úr málaskrá lögreglu, sakavottorði til yfirvalda eða viðtali við 
þann sem óskað er bakgrunnsathugunar á ástæðu til að ætla að viðkomandi neyti
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fíkniefna og er lögreglu þá heimilt að óska eftir því að hann gangist undir fíkniefnapróf 
á eigin kostnað, þ.m.t. blóð- og þvagrannsókn, enda telji lögregla niðurstöðu slíkrar 
rannsóknar geta haft áhrif á niðurstöðu athugunar lögreglu.“ (5. mgr. 11. gr. a.)

• „Endanleg ákvörðun um aðgang samkvæmt framangreindu er Samgöngustofu, 
rekstraraðila flugvallar, rekstraraðila flugleiðsöguþjónustu eða flugrekanda eftir 
atvikum, sbr. þó ákvæði 9. mgr. Heimilt er útgefanda að afturkalla veitta 
aðgangsheimild.“ (2. málsl. 7. mgr. 11. gr. a.)

• „eftirlit með einstaklingum í málaskrá lögreglu sem hafa hlotið jákvæða umsögn“ (8. 
mgr. 11. gr. a.)

Virðingarfyllst, 
f.h. Icelandair Group hf.

Ari Guðjónsson hdl. 
Yfirlögfræðingur
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