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Málsnúmer: 2020100030 
Málalykill: 15.5.4

Málefni: Umsögn Póst- og fjarskiptastofnunar um frumvarp til laga um íslensk 
landshöfuðlén, þskj. 9 - 9 .  mál.

Póst- og íjarskiptastofnun vísar til tölvupósts nefndasviðs Alþingis, dags. 15. október 2020, þar 
sem óskað er umsagnar stofnunarinnar um frumvarp samgöngu -  og sveitarstjómarráðherra um 
frumvarp til laga um íslensk landshöfuðlén, sbr. þskj. 9 - 9 .  mál. Samhljóða frumvarp var lagt 
fram á síðasta löggjafarþingi (sbr. þskj. 1031 -  612. Mál) og eru efnisatriði óbreytt.

Póst og ijarskiptastofnun vísar í fyrri umsögn stofnunarinnar frá 18. mars sl., sem finna má í 
viðhengi við bréf þetta.

Virðingarfyllst,

Gabriella Unnur Kristjánsdóttir

mailto:PFS@PFS.IS
http://WWW.PFS.IS
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Viðhengi 1

Alþingi - Samgöngunefnd Reykjavík, 18. mars 2020
150 REYKJAVÍK

Málsnúmer: 2020030038 
Málalykill: 15.3.4

Málefni: Umsögn Póst- og fjarskiptastofnunar um frumvarp til laga um íslensk 
landshöfuðlén, þskj.1031 -  612. mál.

Póst- og ljarskiptastofnun vísar til tölvupósts nefndasviðs Alþingis, dags. 10. mars 2020, þar 
sem óskað er umsagnar stofnunarinnar um frumvarp samgöngu- og sveitarstjómarráðherra um 
frumvarp til laga um íslensk landshöfuðlén, sbr. þskj. 1031 -  612. mál. til umsagnar. Þakkar 
stofnunin fyrir að fá tækifæri til að koma á framfæri umsögn sinni um frumvarpið.

PFS fagnar framkomnu frumvarpi enda mat stofnunarinnar að lengi hafi verið þörf á því að sett 
verði lög um skráningu íslenskra landsléna. Miklu skiptir hvemig staðið er að skráningu 
landsléna, hvemig unnið er með slíkar upplýsingar og þær vemdaðar. Hins vegar er ljóst að um 
lágmarksnálgun er að ræða og festir frumvarpið í raun sessi núverandi fyrirkomulag.

PFS hefur komið að gerð frumvarpsins á fyrri stigum og komið fram athugasemdum 
stofnunarinnar til samgöngu- og sveitastjómarráðuneytisins eins og við á. Með umsögn þessari 
vil PFS þó koma á framfæri tveimur atriðum sem stofnunin telur mikilvægt að tekin verði til 
skoðunar við meðferð málsins á Alþingi.

Eftirlit með framkvæmd laganna

1 13. gr. frumvarpsins er lagt til að PFS hafi eftirlit með því að starfsemi skráningarstofu uppfylli 
skilyrði laganna. Eftirlitið er þó einungis formlegs eðlis og einskorðast við að PFS kalli eftir 
upplýsingum hvort að skráningaraðili uppfylli þau formlegu skilyrði sem talin em upp í 6. og 
8. gr. frumvarpsins. Ekki er lagt til að PFS leggi efnislegt mat á þær upplýsingar sem berast frá 
skráningaraðila. Er tekið fram í skýringum við ákvæðið að fyrirséð er að umfang eftirlitsins 
verði í „algjöru lágmarki“. Þá er í almennum athugasemdum við frumvarpið tiltekið að ekki sé 
„gert ráð fyrir að fulltrúar stofnunarinnar fari á starfstöð skráningaraðila og geri úttektir, t.d. til 
að staðfesta efni upplýsinga sem skráningarstofa sendir til stofnunarinnar.“

Af framansögðu er ljóst að ekki er fyrirséð að PFS sinni hefðbundnu stjómsýslueftirliti gagnvart 
skráningarstofu, eins og tíðkast á öðmm sviðum sem PFS starfar, heldur annars konar hlutverki. 
PFS telur að með því að tilgreina að stofnunin hafi „eftirlit með því að starfsemi skráningarstofu 
uppfylli skilyrði laganna“ sé gefin villandi mynd af því hlutverki sem PFS sé í raun ætlað. Þá 
er hætt við að misskilningur skapist um þetta í framkvæmd laganna og að almenningur og/eða 
stjómvöld telji að eftirlit PFS með skráningarstofu sé efnismeira og ítarlegra en frumvarpið 
gerir ráð fyrir. Til að koma í veg fyrir allan misskilning og svo að tilgangur ákvæðisins sé eins 
og skýr og kostur er til leggur PFS til að 1. mgr. 13. gr. frumvarpsins verði felld brott og þar 
rtieð tilvísun til almenns eftirlits PFS. Samkvæmt framangreindu myndi greinin því orðast með 
svofelldum hætti:
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„Póst- og íjarskiptastofnun skal a.m.k. einu sinni á tveggja ára fresti óska eftir upplýsingum frá 
skráðum skráningarstofum til að kanna hvort að þær uppfylli skilyrði 6. og 8. gr. Um skil á 
upplýsingum gildir skilafrestur sem tilgreindur er í 7. gr.“

Markmiðsákvæði um hagsmuni þjóðarinnar

Islenska landslénið hefur órjúfanlega tengingu við land og þjóð. Því er mikilvægt að skráningar 
á landsléningu .is fari saman við þjóðarhagsmuni og verði ekki misnotað í ólögmætum tilgangi 
eða með þeim hætti að það skaði orðspor íslands.

Samkvæmt frumvarpinu er skráningarstofu í vald sett að setja sér sínar eigin skráningarreglur. 
Telur PFS að þörf sé á almennu markmiðsákvæði til að tryggja það að skráningarreglur 
endurspegli þá þjóðarhagsmuni sem hér eru undir. Er því lagt til að í III. kafla frumvarpsins 
verði bætt við eftirfarandi ákvæði:

„Nafn á léni sem tengist íslenska landshöfuðléninu þarf að samrýmast réttmætum og lögmætum 
hagsmunum rétthafa þess og skerða ekki lögvarin réttindi annarra. Nafn slíks léns má ekki 
tengjast refsiverðri starfsemi eða brjóta gegn gildandi lögum. Nafn á léni þarf ennfremur að 
vera í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar Islands og ekki vera til þess fallið að skaða 
orðspor landsins að öðru leyti.“

A undanfomum árum hafa komið upp tilvik um skráningu léna sem telja má að gangi gegn 
ákveðnum þjóðarhagsmunum, t.d. skráning á léninu isis.is o.fl. Almennt markmiðsákvæði sem 
þetta myndi, að mati PFS, vera til þess fallandi að styrkja löggjöfma og vera skýr og 
nauðsynlegur leiðarvísir fýrir skráningarstofu og starfandi úrskurðamefnd léna, sem skipuð er 
af stjóm ISNIC, til að hafna skráningu léna sem berlega ganga gegn þjóðarhagsmunum og 
ímynd íslands.

Að lokum lýsir Póst- og ljarskiptastofnun sig að sjálfsögðu reiðubúna til að koma á fund 
nefndarinnar til að ræða atriði í umsögn þessari sé þess óskað af nefndinni.


