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Umsögn um 536. mál - frumvarp til laga um landamæri

Vísað er til umsagnarbeiðni frá allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis um frumvarp til laga um 
landamæri, 536. mál, sem barst embættinu þann 16. júní sl. Embætti ríkislögreglustjóra fagnar 
framlagningu frumvarpsins sem svarar aðkallandi þörf á skýrum reglum um landamæravörslu og 
ýmis verkefni þar að lútandi.

Embætti ríkislögreglustjóra vill árétta mikilvægi þess að framlagt frumvarp verði að lögum þar 
sem það myndar m.a. nauðsynlegan lagagrundvöll fýrir innleiðingu á nýjum upplýsingakerfum 
Schengen-samstarfsins sem Island er skuldbundið til að innleiða og rekstrarsamhæfingu þeirra.

Komu- og brottfarakerfið (e. Entry/Exit System (EES), sem m.a. er kveðið á um í 16. gr. 
frumvarpsins, er nú gert ráð fyrir að verði tekið í gagnið um miðjan maí 2023 og ETIAS- 
ferðaheimildakerfið, sem m.a. er kveðið á um í 11. gr., sex mánuðum siðar, eða um miðjan 
nóvember sama ár. Þá er gert ráð fyrir að samvirkni kerfanna verði komið á eins og áætlanir gerðu 
ráð fyrir í lok árs 2023. Sú töf sem orðið hefur á því að taka kerfin í notkun kemur til vegna 
fjölmargra þátta, bæði hjá einstökum aðildarríkjum og í miðlæga kerfínu, ásamt því að 
heimsfaraldur COVID-19 hafði óhjákvæmileg áhrif. Gangverkið á hinum nýju Schengen- 
upplýsingakerfunum er slíkt að ekki er hægt að ræsa kerfin fyrr en öll aðildarríki Schengen- 
samstarfsins eru tilbúin og því er mikilvægt að Island standi við sínar skuldbindingar.

Á næsta ári mun framkvæmd landamæraeftirlits því taka umfangsmiklum breytingum sem miða 
að því að auka jafnvægi milli öryggis og frelsis og er skipulag verkefnisins gríðarlaga viðamikið, 
kostnaðarsamt og því nauðsynlegt að lagagrundvöllurinn liggi skýr fyrir.

í Ijósi þessa ítrekar embætti ríkislögreglustjóra mikilvægi þess að frumvarpið sé samþykkt hið 
fyrsta, í allra síðasta lagi fyrir nk. áramót svo ísland geti staðið við skuldbindingar sínar.

Hýlgi VaTberg Jensson. 
yfírlögfræðingur.
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