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Efni: M innisblað vegna frumvarps til laga um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi

Vísað er til tölvubréfs skrifstofu Alþingis, dags. 6. maí sl., þar sem óskað er eftir minnisblaði 
frá dómsmálaráðuneytinu vegna frumvarps um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi. 
Er þar óskað efitir athugasemdum vegna þeirra umsagna sem hafa borist allsherjar- og 
m enntanefnd og yfírliti yftr þau ákvæði frumvarpsins sem ekki fela í sér beina innleiðingu á 
efni tilskipunar (ESB) 2016/680.

I. Umsagnir
Umsagnir bárust frá Persónuvernd, Skattrannsóknarstjóra ríkisins og Tollstjóra.

i) Umsögn Persómiverndar.
1. Um 3. mgr. 3. gr. og a. lið 5. tölul. 37. gr. frumvarpsins

I umsögn persónuverndar er lagt til að ofangreind ákvæði, um að vinnsla persónuupplýsinga 
sem fram fer í þágu öryggis- og varnarmála falli utan gildissviðs frumvarpsins og laga nr. 
90/2018, verði felld brott. Ráðuneytið getur ekki tekið undir þá tillögu Persónuverndar, en eins 
og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu er hvorki persónuverndarreglugerð (ESB) 
2016/679 né löggæslutilskipun (ESB) 2016/680 ætlað að ná til vinnslu persónuupplýsinga sem 
fram fer í þágu þjóðaröryggis, enda regluverkin ekki sniðin að slíkri starfsemi. Slík heimild 
væri því að umfram skuldbindingar Islands á grundvelli EES- og Schengen-samstarfsins. Að 
öðru leyti vísar ráðuneytið til athugasemda við 3. gr. frumvarpsins um rökin íyrir þessari 
tilhögun, en þar segir:

„Samkvœmt ákvœði 3. mgr. fellur öli vinnsla persómntpplýsinga er lýtur að ötyggis- og 
varnarmáhtm utan gildissviðs laganna, enda telst hitn ekki fara fram í löggœslutilgangi. Er 
það í samrœmi við gildissvið tilskipunarinnar en í 14. lið formála hennar segir tn.a. að þar 
sem tilskipunin eigi ekki að gilda itm vinnsht persómntpplýsinga í starfsemi sem fellur utan 
gildissviðs laga Evrópusambandsins á vinnsla í þágu þjóðarötyggis ekki að teljast starfsemi 
sem fellur undir gildissvið tilskipunarinnar. Er þetta einnig í samrœmi við breytingarákvœði í
5. tölnl. 37. gr. frumvarpsins sem kveður annars vegar á um að lög um persómtvernd og 
vinnslu persómnipplýsinga, nr. 90/2018, gildi ekki um vinnslu í þágn öryggis- og 
varnarmála og hins vegar að III. bráðabirgðák\>œði sömu laga sknli falla brott.
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Með jrwnvarpimi er því veríð að undanskilja öryggis- og varnarmál gildissviði laga á sviði 
persónirverndar. Er það gert til að samræma sknldbindingar á grnndvelli EES-samningsins og 
Schengen-samstarfsins en öryggis- og varnarmál ern að öllu leyti nndanskilin gildissviði 
hinnar ahnennu persónuverndarreglngerðar og löggœslntilskipunarinnar. Verður að telja eðli 
málaflokksins þess háttcir að illa fari að fella hann andir gildissvið frnmvarpsins eða almennra 
laga um persónnvernd, enda er reghiverk Evrópnsainbandsins á þessn sviði ekki sniðið að 
slíkri starfsemi að neinu Ieyti. Sú tilhögun samkvæmt eldri persónuverndarlögwn að 
nndanskilja öryggis- og varnarmál gildissviði þeirra aðeins að hlnta til var, eins og áðnr 
greinir, umfram skiildbindingar íslenska ríkisins samlwæmt samningunum um EES og 
Schengen. Til að samrœma hugtakanotkun er með öryggis- og varnarmálum átt við það sem í 
tilskipuninni telst til þjóðaröryggis og í III. bráðabirgðaák\>œði laga um persónuvernd og 
vinnslu persómiupplýsinga til landvarna og öryggi ríkisins."

Verði frumvarpið að lögum er þó ljóst að skoða verður með hvaða hætti vinnsla 
persónuupplýsinga í þágu öryggis- og varnarmála skuli vera háttað til framtíðar. Sú vinna 
verður jafnfram t að vera unnin í samráði við utanríkisráðuneytið sem fer með þau málefni 
ásamt dómsmálaráðuneytinu, en þar til að svo verður er talið fullnægjandi að slík vinnsla njóti 
verndar ákvæðis 71. gr. stjskr og 8. gr. laga nr. 62/1994 um m annréttindasáttmála Evrópu.

2. Um 4. og 14. - 16. gr. frumvarpsins
Tekið er undir tillögu um breytt orðalag í 16. gr. frumvarpsins.

3. Um 24. gr. frumvarpsins
Tekið er undir tillögu um breytt orðalag í 24. gr. frumvarpsins.

4. Um 4. tölul. 34. gr. frumvarpsins
Ekki er tekið undir tillögu um að fella brott 4. tölul. 34. gr. frumvarpsins. Er það einkum vegna 
þess að kerfi ýmissa stofnana sem munu falla undir gildissvið frumvarpsins eru ekki fær um 
aðgerðaskráningu eins og frumvarpið gerir kröfu um. T.d. komu fram athugasemdir frá embætti 
tollstjóra um að upplýsingakerfi þess hefur ekki að geyma slíka aðgerðaskráningu. V ísast í 
þessu sambandi til athugasemda við 34. gr. frumvarpsins. Er því nauðsynlegt að þessi heimild 
sé til staðar í lögunum en ráðuneytið fellst á að breyta orðlagi ákvæðisins þannig að að ljóst sé 
að hér sé aðeins um heimild að ræða en ekki skyldu. Er því lagt til eftirfarandi orðalag að 
ákvæði 4. tölul. 34 .gr.: „Að heim ilt sé að undanþiggja upplýsingakerfí sem sett voru á fót fyrir
6. maí 2016 kröfu 25. gr. um aðgerðaski'áningu.“

5. Um a.-lið 2. tölul. 37. gr. frumvarpsins
Ekki er tekið undir tillögu um að fella brott tilvísun í lög um persónuvernd og vinnslu 
persónuupplýsinga. Astæða þess er að ýmis ákvæði lögreglulaga lúta að stjórnsýslustarfí 
Iögreglu sem fellur undir lög nr. 90/2018 um persónunvernd og vinnslu persónuupplýsinga, t.d. 
ákvæði IV. kafla laganna um veitingu starfa í lögreglunni. Ljóst er að öll vinnsla 
persónuupplýsinga í tengslum við ráðningar og skipanir í embætti mun áfram fara fram á 
grundvelli laga nr. 90/2018 en ekki frumvarpsins, enda efnislegt gildissvið þess að öllu leyti 
bundið við vinnslu persónuupplýsinga sem fram fer í löggæslutilgangi, eins og það hugtak er 
skilgreint í frumvarpinu.

ii) Umsögn Skattrannsóknarstjóra ríkisins
Tekið er undir tillögu embættisins um að það heyri undir gildissvið frumvarpsins, enda kveðið á 
um það í lögum að rannsóknir embættisins lúti ákvæðum laga nr. 88/2008 um meðferð 
sakamála.

iii) Umsögn ToIIstjóra



Ekki er tekið undir sjónannið embættisins um að 11. gr. frumvarpsins sé óskýr eða 
ófullnægjandi í núverandi mynd. í því sambandi skal eftirfarandi tekið fram:

a. I tollalögum er kveðið skýrt á um hlutverk em bættisins og samvinnu þess við önnur 
stjórnvöld og vísast þar til 40. og 45. gr. tollalaga nr. 88/2005. Á grundvelli þessara ákvæða 
getur embættið unnið og miðlað persónuupplýsingum að því marki sem nauðsynlegt er til að 
sinna lögbundnu hlutverki sínu. Þau reglubundnu upplýsingaskipti sem embættið nefnir í 
umsögn sinni grundvallast því öll á ákvæðum tollalaga og myndu því ekki falla undir 11. gr. 
frumvarpsins. Þessi sjónarmið koma skýrt fram í athugasemdum við 11. gr. Telji embættið að 
það skorti heimildir til að rækja lögbundið hlutverk sitt, er ljóst að slíkt krefst breytinga á 
tollalögum og fellur þar með utan gildissviðs 11. gr. frumvarpsins.

b. Ákvæði 11. gr. frumvarpsins er, eins og kemur fram í athugasemdum við ákvæðið, ætlað að 
koma til viðbótar við þær miðlunarheim ildir sem lögbær yfírvöld hafa samkvæmt öðrum löguin 
(t.d. tollstjóri á grundvelli tollalaga). Meginmarkmið þess er því að tryggja að heimild til 
miðlunar sé til staðar í tilvikum þar sem hana annars myndi skorta. A f fenginni reynslu eru 
þetta fyrst og fremst tilvik þar sem þriðju aðilar óska eftir upplýsingum til að þeir geti sinnt 
lögbundnu hlutverki sínu eða gætt lögvarinna hagsmuna sinna. Skýrt dæmi um slíkt er t.d. þegar 
lögregla miðlar persónuupplýsingum til tryggingafélags vegna bílslysa til að það geti sinnt 
lögbundnu hlutverki sínu um að gera upp tjón. I ljósi þess að heimildin lýtur að miðlun út fyrir 
mengi lögbærra yfirvalda er skýrt kveðið á um það í greinargerð að heimildina beri að túlka 
þröngt og að kveðið skuli því sem næst tæmandi á um tilvikin í reglugerð. Þar sem ómögulegt 
er hins vegar fýrir viðkomandi yfirvöld að sjá fyrir öll tilvik sem kann að vera nauðsynlegt að 
fella undir ákvæðið er gert ráð fyrir að unnt sé að miðla persónuupplýsingum á grundvelli 
ákvæðisins eins og sér. Sá háttur að kveða á um tilvikin í reglugerð var ákveðinn eftir fund 
ráðuneytisins með fulltrúa Persónunverndar, en sama verklag gildir í dag um miðlun lögreglu á 
grundvelli reglugerðar nr. 322/2001 um meðferð persónuupplýsinga hjá lögreglu.

c. A f þessu má ljóst vera að engin hætta er á að ákvæði 11. gr. muni opna á o f  víðtækar 
miðlunarheimildir til opinberra aðila og einkaaðila. Um er að ræða þrönga heimild sem ber að 
útfæra með atviksbundnum hætti í reglugerð. Er eðli máls samkvæmt einnig aðeins um heimild 
að ræða, og lögbær yfirvöld því ávallt bær til að hafna beiðni um miðlun á grundvelli 11. gr. 
telji þau skilyrði ákvæðisins ekki uppfyllt eða önnur sjónannið, t.d. rannsóknarhagsmunir, 
mæla gegn því að miðlun fari fram. I framkvæmd má því ætla að lögbær yfirvöld muni almennt 
hafna beiðnum sem lúta ekki að tilvikum sem kveðið er á um í reglugerð og er ekki ástæða til 
að ætla að Persónuvernd muni hrófla við þeirri framkvæmd á grundvelli eftirlitsheim ilda sinna.

II. Innleiðing löggæslutilskipunar

Ákvæði frumvarpsins sem ekki fela í sér innleiðingu á ákvæðum tilskipunar (ESB) 2016/680 
eru eftirtalin og vísast til greinargerðar með frumvarpinu um nánara efni þeirra:

• 7. gr. um skrár í löggæslutilgangi. Ákvæðið er lögfesting á ákvæðum sem nú er að finna í 
reglugerð nr. 322/2001 um m eðferð persónuupplýsinga hjá lögreglu og eru þau nú látin ná til 
allra lögbærra yfirvalda.

• 11. gr. um miðlun persónuupplýsinga í öðrum tilgangi, sbr. umfjöllun hér að ofan. Einnig 1.
tl. 34. gr. um reglugerðarheimild varðandi miðlun á grundvelli 11. gr.

• 37. gr. um breytingar á öðrum lögum. Annars vegar breytingar á orðalagi vegna gildistöku
frumvarpsins og hins vegar breytingar á lögreglulögum til að kveða á um formlega lagastoð 
fýrir vinnslu lögreglu á persónuupplýsingum og mæla fýrir um heimild til að miðla 
farþegaupplýsingum til erlendra yfirvalda.



III. Önnur atriði

Tekið er undir að fella brott innleiðingarákvæði 36. gi'. með vísan til þess sem fram kemur í 
tölvubréfí skrifstofu Alþingis.

Innsláttarvillur:

a. Fella brott tilvísun í "2. mgr." í 2. mgr. 11 .gr. þannig að ákvæðið verður svohljóðandi: 
"Ákvæði laga um persónuvem d og vinnslu persónuupplýsina gilda að öðru leyti um miðlun 
persónuuupplýsinga samkvæmt 1. mgr. og vinnslu viðtakanda á upplýsingunum".

b. Fella brott orðið "er" í lokamálslið fýrstu málsgreinar á bls. 36 í frumvarpinu; "Er slík miðlun 
nauðsynleg [er] til að vernda lögvarða hagsmuni í skilningi ákvæðisins".

Fyrir hönd ráðhen'av—
RagnaJBjarnadóttir i Olafsson


