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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði
fiskveiðistjórnunar (viðurlög, tengdir aðilar o.fl.) -  704. mál

Hafnasamband Íslands hefur yfirfarið frumvarp til laga um breytingu á ýmsum 
lögum á sviði fiskveiðistjórnunar, 705. mál. I upphafi þykir rétt að vekja 
athygli á samstarfsyfirlýsingu Fiskistofu og Hafnasambands Íslands frá 5. 
september 2018 en þar segir m.a. „ Islenskar hafnir, sem hafa y fir að ráða 
eftirlitsm yndavélakerfi munu ekki gera athugasemd fyrir sitt leyti e f  Fiskistofa 
fær heim ild að lögum eða Persónuverndar til aðgangs að myndavé/akerfum  
hafnanna." Lykilatriði í þessari samstarfsyfirlýsingu er að höfnum sé ekki skylt 
að setja upp eftirlitsmyndavélakerfi heldur að Fiskistofu sé heimilt að nýta það 
kerfi ef það er til staðar. Einnig er mikilvægt að skýrt komi fram að heimild 
Fiskistofu er eingöngu sambærileg og heimild lögreglu, þ.e.a.s. til að skoða 
einstaka tímabil tengt skilgreindum atvikum sem eru til rannsóknar en ekki að 
eftirlitsmyndavélakerfum verði streymt í rauntíma, á öllum tímum 
sólarhringsins, til Fiskistofu.

Í 1. gr. frumvarpsins er lagt til að eftirlitsmönnum Fiskistofu sé heimill 
aðgangur að rafrænum vöktunarkerfum í löndunarhöfnum í þeim tilgangi að 
hafa eftirlit með löndun afla. Að mati hafnasambandsins er mikilvægt að 
gerðar séu breytingar á lagagreininni ásamt því að í nefndaráliti komi fram 
betri umfjöllun um tilgang og framkvæmd þessarar heimildar. Vakin er athygli 
á því að til staðar eru reglur um rafræna vöktun og meðferð 
persónuupplýsinga sem verða til við rafræna vöktun nr. 837/2006.

Í samræmi við þær reglur og bækling Persónuverndar um rafræna vöktun skal 
myndefni aðeins skoðað ef sérstakt tilefni er til þess og bara af þeim sem hafa 
heimild til þess. Verði 1. gr. frumvarpsins samþykkt óbreytt hafa eftirlitsmenn 
Fiskistofu fengið umrædda heimild en að mati hafnasambandsins þarf að taka 
skýrar fram í lagatextanum að þessi heimild er háð þeim skilyrðum að sérstakt 
tilefni sé til skoðunar á myndefni. Hafnasambandið telur mikilvægt að þetta 
komi skýrt fram svo ekki sé hægt að fara fram á það við hafnir landsins að 
starfsmenn Fiskistofu geti horft á efni úr rafrænum vöktunarkerfum í 
óskilgreindum tilgangi eða fái aðgang að beinu streymi rafrænna 
vöktunarkerfa.

Hafnasambandið leggur því til að 1. gr. frumvarpsins verði breytt og verði 
svohljóðandi:

„Ef sérstakt tilefni er til er eftirlitsmönnum Fiskistofu heimill aðgangur að 
rafrænum vöktunarkerfum í löndunarhöfnum í þeim tilgangi að hafa eftirlit 
með löndun afla."



Hafnasambandið telur einnig nauðsynlegt að í nefndaráliti komi fram skýrari 
umfjöllun um 1. gr. en finna má í frumvarpinu. Þegar stjórnvaldi er veitt jafn 
víðtæk heimild til vöktunar yfir fólki í sínum daglegum störfum er nauðsynlegt 
að lögskýringagögn gefi skýrari mynd á þessa umfangsmiklu heimild er veita 
á starfsmönnum Fiskistofu. I nefndaráliti þarf að koma fram:

• að aðgangur að myndefni takmarkist við sérstakt tilefni í samræmi 
við reglur um rafræna vöktun eins og þær eru hverju sinni,

• að Fiskistofa beri ábyrgð á fræðslu í samræmi við lög um 
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 til þeirra 
sem sæta eftirliti, þess efnis að Fiskistofa hafi aðgang að rafrænum 
vöktunarkerfum í löndunarhöfnum,

• að þessi heimild veiti starfsmönnum Fiskistofu ekki rétt til aðgangs 
að beinu streymi úr rafrænum vöktunarkerfum nema sérstakt 
tilefni sé til sbr. fyrri umfjöllun.

• að höfnum sé ekki skylt að setja upp rafræn vöktunarkerfi að ósk 
Fiskistofu og sé rafrænt vöktunarkerfi til staðar sé það hafna að 
ákveða staðsetningu þeirra.

Þó þykir rétt að vekja athygli á því að samkvæmt 14. gr. laga um 
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga lítur út fyrir að ekki megi 
afhenda öðrum upptöku nema það sé heimilt á grundvelli regla er 
Persónuvernd setur eða efni sé afhent lögreglu. Samkvæmt reglum 
Persónuverndar lítur út fyrir að ekki sé heimilt að afhenda Fiskistofu upptökur 
þrátt fyrir að ákvæðið verði að lögum. Hvatt er til þess að fengið sé álit 
Persónuverndar hvort fullnægjandi sé að setja þessa heimild í lög um 
umgengni um nytjastofna sjávar eða hvort hugsanlega þurfi fullnægjandi 
heimild í lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga eða breytinga á 
reglum Persónuverndar um rafræna vöktun.

Hafnasamband Íslands væntir þess að tekið verði tillit til athugasemda 
hafnasambandsins og óskar eftir því að fylgja eftir umsögninni á fundi 
nefndarinnar.
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