
T o l l s t j ó r i

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis 
Nefndasvið
Alþingi Reykj avík, 2 8. mars 2019
150 Reykjavík Málsnúmer: 201903-0140

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi, 
555. mál.

Tollstjóri hefur móttekið tölvupóst frá nefndasviði Alþingis þann 27. febrúar sl. þar sem 
embættinu var gefinn kostur á að koma á framfæri skriflegri umsögn um ofangreint 
lagafrumvarp. Embætti Tollstjóra var veittur viðbótarfrestur til 28. mars til að skila umsögn.

í 1. mgr. 11. gr. frumvarpsins er kveðið á um að persónuupplýsingum sem lögbært yfirvald 
hefur safnað í löggæslutilgangi megi miðla til annarra opinberra aðila og einkaaðila að því 
marki sem nauðsynlegt er til að þeir geti sinnt lögbundnum hlutverkum sínum eða gætt 
lögvarinna hagsmuna sinna.

Embætti Tollsjóra telur að í greininni sé blandað saman eðlisólíkum hlutum, þ.e. annars vegar 
heimild til miðlunar upplýsinga til einkaaðila og hins vegar heimild til miðlunar upplýsinga til 
opinberra aðila. Einkaaðilar eru að gæta sinna einkahagsmuna og hljóta að gilda önnur 
sjónarmið en um þau tilvik þegar opinberir aðilar óska eftir gögnum til að gæta lögbundins 
hlutverks síns með hagsmuni ríkisins að leiðarljósi. í þessu ljósi leggur Tollstjóri til að þessari 
grein verði skipt upp í tvær greinar í frumvarpinu.

Miðlun til annarra opinberra yfirvalda
Embættið er mjög fylgjandi þessum hluta ákvæðisins og að opnað verði fyrir rýmri heimildir 
lögbærra yfírvalda til að miðla persónuupplýsingum til annarra opinberra aðila að því marki 
sem nauðsynlegt er til að þeir geti simit lögbundnum hlutverkum sínum. Starfsmemi 
stjórnsýslunnar búa oft og tíðum við mikið óöryggi þegar kemur að miðlun upplýsinga milli 
stofnana stjórnsýslunnar. Lagaheimildir eru oft óljósar eða hreinlega ekki til staðar jafnvel þótt 
mikilvægt sé að upplýsingar geti gengið greiðlega á milli viðkomandi stofnana og miðlun lúti 
eingöngu að því að tryggja að báðar stofnanir geti sinnt lögbundnum hlutverkum sínum. 
Tollstjóri gætir hagsmuna ýmissa eftirlitsstofnana á landamærum, svo sem Lyljastofnunar, 
Matvælastofnunar, Umhverfísstofnunar, Geislavarna, Landlæknis o.fl. Astæður fyrir því að 
upplýsingar þurfa að ganga á milli þessara stofnana geta verið af mismunandi toga. í fyrsta lagi 
getur verið að starfsmenn Tollstjóra þurfí að leita til viðkomandi samstarfsstofnunar sem 
sérfróðs aðila á viðkomandi sviði, t.d. þegar grunur um lögbrot er til staðar og verið er að leggja 
mat á hvort stöðva eigi innflutning og jafnvel haldleggja vöru. í öðru lagi getur verið um það 
að ræða að starfsmenn Tollstjóra komist vegna starfa sinna á snoðir um brot gegn annarri 
löggjöf en tollalöggjöf, en þá getur vaknað spurning um hvort heimild sé til staðar til að miðla
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þeirri vitneskju áfram til þar til bærs stjórnvalds. í þriðja lagi getur verið að önnur stofnun snúi 
sér til Tollstjóra og óski eftir upplýsingum sem bersýnilega varðar hlutverk viðkomandi 
stofnunar. í þeim tilvikum sem nefnd hafa verið hér að ofan kemur reglulega upp vafi um að 
lagaheimildir séu nægilega sterkar til að styðja miðlun og oft er niðurstaðan sú að ekki sé hægt 
að miðla upplýsingum. Er embætti Tollstjóra því mjög fylgjandi þeirn hluta L mgr. 11. gr. 
frumvarpsins sem ijallar um heimildir lögbærra yfirvalda til að miðla persónuupplýsingum sem 
safnað hefur verið í löggæslutilgangi til annarra opinberra aðila að því marki sem nauðsynlegt 
er til að þeir geti sinnt lögbundnum hlutverkum sínum. Þó þarf að hafa í huga að í mörgum 
tilvikum væri slílc miðlun Tollstjóra í löggæslutilgangi og myndi því fremur falla annað hvort 
undir 2. mgr. 8. gr. frumvarpsins (þar sem strangari skilyrði eru um miðlun en í 11. gr.) eða 
undir sérákvæði laga. í athugasemdum með 2. mgr. 8. gr. er vikið að því að undir þá grein falli 
ekki reglubundin miðlun eða upplýsingaskipti á grundvelli annarra laga vegna samvinnu 
viðkomandi lögbærs yfirvalds við önnur stjórnvöld. Virðist gengið út frá því í athugasemdunum 
að ákvæði um upplýsingamiðlun hafi verið lögfest í þeim tilvikum þar sem regluleg samskipti 
þurfi að fara fram á milli lögbærs yfirvalds og annars stjórnvalds. Eins og áður segir skortir 
verulega á að heimildir til miðlunar hafi verið lögfestar þrátt fyrir brýna þörf og kemur í veg 
íyrir að nauðsynlegar upplýsingar geti gengið greiðlega milli Tollstjóra og eftirlitsstofnana með 
tilheyrandi töfum, áhættu fyrir löggæsluhagsmuni og sóun á mannauði. Væri full ástæða til að 
taka 2. mgr. 8.gr. frumvarpsins til endurskoðunar hvað varðar upplýsingamiðlun til annarra 
opinberra aðila í þessu Ijósi.

Miðlun til einkaaðila
Hins vegar hefur embætti Tollstjóra áhyggjur af því að með ákvæðinu sé opnað á allt of víðtæka 
heimild einlcaaðila til að óska eftir aðgangi að upplýsingum sem aflað hefur verið í 
löggæslutilgangi á þeim grundvelli að um lögvarða hagsmuni einkaaðilans af upplýsingunum 
sé að ræða. Litlar sem engar takmarkanir er að finna í ákvæðinu sjálfu. Embætti Tollstjóra sér 
fyrir sér mál þar sem einlcaaðili óskar eftir gögnum t.d. um tollalagabrot einstaklings þar sem 
erfitt gæti reynst að hafna afhendingu gagna vegna þessa ákvæðis.

í 1. tl. 34. gr. frumvarpsins er lcveðið á um að ráðherra slculi í reglugerð mæla fyrir um miðlun 
upplýsinga slcv. 11. gr., þar á meðal um til hverra heimilt er að miðla upplýsingum. I 
athugasemdum frumvarpsins er tekið fram að gert sé ráð fyrir því að í reglugerð verði lcomist 
sem næst því að telja upp með tæmandi hætti þau tilvilc þar sem lögbærum yfirvöldum er heimilt 
að miðla upplýsingum til annarra stjórnvalda og einlcaaðila. Rík sjónannið um nauðsyn þess að 
tryggja rétt einstaklinga til verndar krcíjist þess að slcýrt sé lcveðið á um miðlunarheimildir með 
atviksbundnum hætti. Engu að síður hafi við samningu frumvarpsins verið ákveðið að haga 
orðalagi ákvæðisins með þeim hætti að unnt sé að byggja miðlun á lagaákvæðinu einu og sér, 
enda talið nauðsynlegt að eitthvert svigrúm sé til staðar að þessu leyti. Embætti Tollstjóra hefur 
eftirfarandi við þetta að athuga.

1) Þegar um svo mikilvæga hagsmuni og viðkvæmar upplýsingar er að ræða er óheppilegt 
að kveða á um miðlunarheimildir til einkaaðila í reglugerð og eðlilegt að löggjafinn 
sjálfur talci afstöðu til þess í hvaða tilvikum sé rétt að heimila miðlun upplýsinga til 
einkaaðila sem aflað er í löggæslutilgangi. Að mati Tollstjóra væri mun heppilegra að 
leysa þær áskoranir sem um  er að ræða í sérlögum á þeim sviðum þar sem virkileg þörf 
er á slílcum heimildum.



2) Verði niðurstaðan sú að rétt sé að mæla fyrir um miðlunina í reglugerð væri eðlilegt að 
reglugerðarákvæði sem varða miðlun Tollstjóra á upplýsingum til einkaaðila yrðu sett 
af fjármála- og efnahagsráðuneytinu sem Tollstjóri heyrir undir.

3) Orðalag athugasemda við 11. gr. frumvarpsins opnar á að þrátt fyrir að talið sé upp í 
reglugerð hvaða atvik geti heimilað miðlun sé lagaákvæðið engu að síður sjálfstæð 
heimild sem hægt er að byggja á. Þarna telur embætti Tollstjóra að verið sé að opna á 
allt o f víðtæka miðlun viðkvæmra persónu til einkaaðila með ófyrirséðum og 
hugsanlega alvarlegum afleiðingum fyrir persónuvernd einstaklinga. Sem dæmi um 
aðila sem embætti Tollstjóra hefur velt upp hvort gæti átt þarna undir er 
lyljaeftirlitsnefnd og getur verið að upplýsingamiðlun til hennar myndi teljast eðlileg og 
jafnvel nauðsynleg. Hins vegar gætu hvaða einkaaðilar sem er fallið þarna undir og því 
eðlilegast að löggjafínn meti hvert tilvik fyrir sig í sérlögum.

4) Þá er einnig óheppilegt að í athugasemdum með 11. gr. er slegið nokkuð í og úr. Þannig 
er tekið frarn að álcvæðið sé sjálfstæð heimild til miðlunar en einnig kemur fram að 
almennu miðlunarheimild ákvæðisins beri að túlka þröngt og takmarkist hún eðli máls 
samkvæmt a f þagnarskylduákvæðum í lögum. Það er nokkuð óskýrt hvað þetta þýðir í 
raun og hvort þagnarskylduákvæðin gangi framar miðlunarákvæðinu. Ekkert kemur 
fram um til hvaða sjónarmiða skuli líta þegar til álita kemur að miðla upplýsingunum til 
einkaaðila og hvernig skuli vega heimildina á móti þagnarskylduákvæðum. Tollstjóri 
móttekur margar beiðnir um upplýsingar um hin ýmsu mál á ári hverju. Oft fer nokkur 
tími í að leysa úr því hvort heimilt sé að veita upplýsingarnar eða ekki og er það m.a. 
vegna samspils mismunandi laga. Ljóst er að svona opin heimild sem er háð mikilli 
túlkun án leiðbeininga frá löggjafanum mun valda erfiðleikum í framkvæmd og kostnaði 
fyrir ríkissjóð í formi mannauðs við að túlka ákvæðin og leysa úr málum sem berast.

5) Samkvæmt persónuverndarlögum, stjórnsýslulögum, upplýsingalögum og lögum um 
meðferð sakamála hafa íjölmiðlar sömu stöðu og almenningur þegar kemur að rétti til 
aðgangs að upplýsingum. Ekki er fyllilega ljóst hvort ijölmiðlar geti talist til einkaaðila 
sem haft geta lögvarða hagsmuni af því að fá upplýsingar í þeim tilgangi að fjalla um 
mál, í skilningi frumvarps til laga um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi. 
Mikilvægt er að þetta sé skýrt.

Virðingarfyllst,
F. h. Tollstjóra


