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Efni: U m sögn um frumvarp til breytinga á lögum um siglingavem d og loftferðir 
(laumufarþegar, stjómsýslulög, bakgrunnsathuganir o.fl.), 263. mál.
Persónuvemd vísar til erindis Umhverfis- og samgöngunefndar frá 14. mars 2018 þar sem óskað 
er umsagnar Persónuverndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/2004 um 
siglingavemd og lögum nr. 60/1998 um loftferðir (þskj. 365, 263. mál á 148. löggjafarþingi). Þau 
ákvæði um breytingar á lögum um siglingavemd, sem einkum varða persónuvemd og meðferð 
persónuupplýsinga, lúta að bakgrunnsathugunum sem gert er ráð fyrir að menn þurfi að standast 
til að fá aðgang að upplýsingum um siglingavemd, aðgang að hafnarsvæðum eða heimild til að 
sækja námskeið í siglingavemd, sbr. 6. gr. draganna. E r þar um að ræða nýja grein á eftir 8. gr. 
laga nr. 50/2014, 8 gr. a. Þau ákvæði um breytingar á lögum um loftferðir, sem einkum varða 
áðumefnt réttarsvið, lúta að slíkum athugunum sem gert er ráð fyrir að menn þurfi að standast til 
að fá aðgang að haftasvæði flugvemdar, viðkvæmum upplýsingum um flugvemd eða sækja 
námskeið í flugvemdarþjálfún, sbr., 11. gr. draganna. Er þar um að ræða nánari útfærslu á 
ákvæðum 70. gr. c laga nr. 60/1998.

Heimildir á grundvelli umræddra ftumvarpsákvæða næðu meðal annars til öflunar upplýsinga úr 
málaskrá lögreglu, sbr. 1. tölul. 2. mgr. beggja ákvæðanna. Þá segir í 5. mgr. í þeim báðum að 
nýting málaskrárupplýsinga sé heimil „sé það mat lögreglu að upplýsingamar gefi tilefni til að 
draga í efa hæfi einstaklingsins“ til að fara með tiltekin málefni. I því sambandi telur 
Persónuvemd rétt að benda á, m.a. í ljósi hinnar almennu meðalhófsreglu í íslenskum rétti, að 
heimild til nýtingar upplýsinga ætti að fara eftir því hvort hún sé í raun nauðsynleg í þágu 
lögmæts og málefnalegs tilgangs. Mat lögreglu eitt og sér ætti því ekki að geta rennt stoðum undir 
lögmæti nýtingarinnar. I ljósi eðhs málaskrárupplýsinga, sem geta verið mjög nærgöngular og fela
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oft í sér óstaðfestar grunsemdir, telur Persónuvemd auk þess að á því þyrfti að vera mjög íák þörf 
ef nýta ætti slíkar upplýsingar í þágu annars en löggæslu og rannsóknar sakamála. Verði á annað 
borð litið svo á að hér sé til staðar slík þörf telur því stofnunin að í stað orðalagsins „sé það mat 
lögreglu að upplýsingamar gefi tilefni til a ð . s b r .  5. mgr. umræddra tiHagna 
frumvarpsdraganna, ætti að notast við orðalag á borð við „gefi þær rökstudda ástæðu til að ..

F.h. Persónuvemdar,
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