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186. 18173260 frá nefndasviði Alþingis - frumvarp til laga um loftferðir

Almennt

Vísað er til umsagnarbeiðni frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sem barst embættinu 
þann 20. janúar 2022 vegna endurflutts frumvarps til loftferðalaga. Ríkislögreglustjóri telur 
brýnt að koma neðangreindum athugasemdum við frumvarpið á framfæri.

Ábendingar embœttis ríkislögreglust jóra

Í 92. grein frumvarpsins kemur fram að starfræksla loftfara opinberra aðila sem sinna 
þjónustu í almannaþágu eða skyldum á ábyrgð ríkisins sem tekur til tilgreindra þjónustuþátta 
sem taldir eru upp í stafliðum a-g skuli vera í samræmi við reglugerð sem ráðherra setur.

Undir þetta fellur m.a. notkun lögreglu á ómönnuðum loftförum (drónum) við leit og björgun, 
sérstök löggæsluverkefni þar sem lögreglan sinnir réttarvörsluhlutverki sínu og við aðgerðir í 
þágu almannaöryggis.

Að mati embættis ríkislögreglustjóra þarf að taka til skoðunar að setja ákvæði í frumvarpið er 
snýr að tímabundnu banni lögreglu á notkun loftfara, mannaðra og ómannaðra, á ákveðnum 
svæðum, s.s., slysavettvangi eða öðrum vettvöngum vegna lögregluaðgerða. Þá þarf að setja 
inn ákvæði þess efnis að lögreglu sé heimilt að skima eftir, auðkenna og takmarka notkun 
ómannaðra loftfara, með sérstökum tæknibúnaði sem nemur tíðnisvið slíkra tækja svo unnt sé 
að framkvæma inngrip og afstýra hættu. Framangreint yrði útfært nánar í reglugerð settri af 
ráðherra.

Í d-lið 1. mgr. 158. gr. frumvarpsins er fjallað um kröfu um bakgrunnsathugun til að öðlast 
aðgang að trúnaðarflokkuðum upplýsingum á sviði flugverndar. Skilgreining á hugtakinu 
„trúnaðarflokkaðar upplýsingar“ er eingöngu að finna í reglugerð um vernd trúnaðar- 
upplýsinga, öryggisvottanir og öryggisviðurkenningar á sviði öryggis- og varnarmála nr. 
959/2012 sem sett er á grundvelli varnarmálalaga nr. 34/2008. Í 2. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 
959/2012 segir trúnaðarflokkaðar upplýsingar má eingöngu afhenda einstaklingum, sem 
þurfa, starfa sinna vegna, aðgang að þeim og hafa verið öryggisvottaðir samkvœmt reglugerð 
þessari í þeim tilgangi. Því er Ijóst að ekki er heimilt að veita aðgang að „trúnaðarflokkuðum 
upplýsingum“ á grundvelli jákvæðrar umsagnar vegna bakgrunnsathugun vegna flugverndar
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líkt og kveðið er á um í d-lið 158. gr. frumvarpsins, heldur er krafa um öryggisvottun á 
grundvelli öryggis- og varnarmála til slíks aðgangs. Samgöngustofa getur hins vegar, á 
grundvelli jákvæðrar niðurstöðu bakgrunnsathugunar, veitt aðgang að viðkvæmum gögnum á 
svið flugverndar þ.e. sem eru ekki trúnaðarflokkuð og falla þar með ekki undir varnarmál. Í 
þessu sambandi er vísað í viðauka 17 við Chicago-samninginn í tengslum við bakgrunns- 
athuganir vegna aðgangs að upplýsingum. Athygli er vakin á að þar segir „sensitive aviation 
security information“ en ekki „classified information“. „Sensitive information“ útfærist sem 
viðkvæmar upplýsingar en „classified information“ sem trúnaðarflokkaðar upplýsingar.

Leggur ríkislögreglustjóri því til að í d-lið 1. mgr. 158. gr. standi „aðgang að viðkvæmum 
upplýsingum á sviði flugverndar“, í stað „aðgang að trúnaðarflokkuðum upplýsingum á sviði 
flugverndar“.

Í 4. mgr. 158. gr. frumvarpsins er íjallað um þá þætti sem skoða skal við bakgrunnsathugun, 
sem skulu að lágmarki vera a) sanna deili á einstaklingi b) kanna menntun og fyrri störf, 
þ.m.t. hvers konar rof þar á, næstliðin fimm ár c) kanna sakaferil viðkomandi. Þessi ákvæði 
byggja á grein nr. 11.1.3 í reglugerð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, um fram- 
kvæmd flugverndar nr. (ESB) 2015/1998. Í leiðbeiningaskjali framkvæmdastjórnarinnar nr. 
10804/S10410 um framkvæmd slíkra bakgrunnsathugana er þessum ákvæðum gerð nánari 
skil. Þar segir m.a. að skoðun á sakaferli, sé framkvæmd af til þess bærum stofnunum í 
samræmi við lög hvers aðildarríkis og að auðkenning starfsmanna og að sannreyna menntun 
og fyrri störf þeirra sé framkvæmt í ráðningarferli viðkomandi. Þó ekki sé skýrt tekið fram 
hver framkvæmir síðast greinda liði í ráðningarferlinu, segir að í flestum aðildarríkjum sé það 
ábyrgð vinnuveitanda að tryggja bærni/hæfi starfsmanna sinna. Fram kemur í 2. mgr. 158. gr. 
lagafrumvarpsins að ríkislögreglustjóri beri ábyrgð á athugun á bakgrunni einstaklinga þar 
sem allir ofangreindir liðir teljast til framkvæmdarinnar. Ríkislögreglustjóri tekur undir þau 
sjónarmið sem fram koma í fyrrgreindum leiðbeiningum framkvæmdastjórnarinnar, að það sé 
ekki hlutverk lögreglu að staðfesta auðkenni starfsmanna né að sannreyna mennta- og starfs- 
feril þeirra. Bent er á að í nágrannaríkjunum er hlutverk lögreglu eingöngu að skoða sakaferil 
má þar nefna að í 1. mgr. 5. gr. danskrar reglugerðar nr. 2567 frá 14. desember 2021, um 
bakgrunnsathuganir vegna flugverndar, segir að vinnuveitandi, rekstraraðili flugvalla eða 
flugrekandi (d. arbejdsgiveren, lufthavn eller luftfartsselskabet) beri ábyrgð á að staðfesta 
auðkenni og sannreyna mennta- og starfsferil starfsmanna sinna eða á þeirra vegum. Enn 
fremur að ekki skuli óska bakgrunnsathugunar lögreglu nema fyrrgreind skilyrði hafi verið 
uppfyllt. Embættið leggur því til að í frumvarpinu sé sá hluti bakgrunnsathugunarinnar, þ.e. 
auðkenning starfsmanna og að sannreyna menntunar- og starfsferil þeirra, ekki skilgreindur 
sem hlutverk lögreglu við framkvæmd bakgrunnsathugana, heldur sem hlutverk t.d. 
vinnuveitanda í samræmi við framkvæmdina í nágrannaríkjunum.

Í c-lið 4. mgr. 158. gr. frumvarpsins er tilgreint til hvaða þátta ber að líta við mat á sakaferli. 
Leggur ríkislögreglustjóri til að bætt verði við „eigi ólokið mál í refsivörslukerfinu“ í 
samræmi við 2. mgr. 27. gr. reglugerðar um flugvernd nr. 750/2016 um mat á afbrotaferli sem 
og 3. mgr. 32. gr. reglugerðar nr. 959/2012 um vernd trúnaðarupplýsinga, öryggisvottanir og 
öryggisviðurkenningar á sviði öryggis- og varnarmála.

Í 1. mgr. 159. gr. frumvarpsins er íjallað um framkvæmd athugunar á bakgrunni þar sem segir 
að sá sem sætir bakgrunnsathugun veiti „heimild sína eða staðfestingu“ á framkvæmdinni. 
Þetta er tvítekning og leggur ríkislögreglustjóri til að þarna standi eingöngu „veiti heimild 
sína“.
Í lokamálslið 1. mgr. 159. gr, frumvarpsins er fjallað um hertar bakgrunnsathuganir. Máls- 
greinin líkur á „^að skipt geti máli til að ákvarða hæfi umsækjanda. Þarna á að standa 
„...ákvarða hæfi hins bakgrunnsathugaða eða viðkomandi“. Vinnuveitendur senda lögreglu 
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beiðni um bakgrunnsathugun og eru því skilgreindir sem umsækjendur/beiðendur bakgrunns- 
athugana.

Í lokamálslið 1. mgr. 159. gr, frumvarpsins er einnig fjallað um herta bakgrunnsathugun sem 
er til samræmis við reglugerð (ESB) 2015/1998 þar sem hert bakgrunnsathugun felur í sér 
skoðun s.k. „intelligence“ og annarra upplýsinga sem til þess bærar stofnanir kunni að búa 
yfir. Í athugasemdum við 159. gr frumvarpsins kemur fram að það sé lagt í hendur við- 
komandi ríkja að ákvarða hvort hefðbundin eða hert athugun á bakgrunni skuli fara fram. Þar 
segir enn fremur að orðalag málsliðarins hafi verið aðlagað að íslenskum aðstæðum í ljósi 
þess að hér sé ekki rekin leyni- eða öryggisþjónusta og að notkun „intelligence“ sé því 
takmörkunum háð. Tvískipting bakgrunnsathugana er ekki frekar skilgreind í frumvarpinu. 
Embætti ríkislögreglustjóra leggur til að gerður verði greinarmunur á almennri og hertri bak- 
grunnsathugun og að tegund bakgrunnsathugana sé skilgreind í samræmi við störf og/eða 
aðgengi viðkomandi svo hinum bakgrunnsathugaða megi það vera ljóst hvers konar bak- 
grunnsathugun hann sætir, sem og til leiðbeiningar fyrir lögreglu við framkvæmd bakgrunns- 
athugana. Enn fremur leggur embættið til að vegna framkvæmdar bakgrunnsathugana, verði 
hægt að takmarka aðgang aðila sem sæta bakgrunnsathugun að gögnum máls. Um geta verið 
að ræða afar viðkvæmar upplýsingar sem stafa frá þriðja aðila og/eða geta haft áhrif á t.d. 
framgang yfirstandandi rannsóknar lögreglu ef kemst til vitundar viðkomandi aðila. Því er 
nauðsynlegt að unnt sé að takmarka aðgang að gögnum slíkra mála.

Í 161. gr. frumvarpsins er fjallað um vernd gagna og upplýsinga á sviði flugverndar. Þar er 
kveðið á um að aðgangsheimild að trúnaðarflokkuðum upplýsingum sé háð jákvæðri umsögn 
vegna athugunar á bakgrunni eða gildri öryggisvottun í samræmi við ákvæði varnarmálalaga. 
Ríkislögreglustjóri gerir athugasemd við framsetningu aðgangsheimildar að trúnaðar- 
flokkuðum upplýsingum og ítrekar athugasemdir sínar við d-lið 1. mgr. 158. gr. frumvarpsins. 
Ekki er heimilt að veita slíkan aðgang á grundvelli jákvæðrar umsagnar vegna bakgrunns- 
athugunar. Aðgangur að trúnaðarflokkuðum upplýsingum er eingöngu heimilaður hafi við- 
komandi hlotið öryggisvottun á grundvelli varnarmálalaga. Samgöngustofu er hins vegar 
heimilt að veita aðgang að viðkvæmum upplýsingum á sviði flugverndar á grundvelli 
jákvæðrar umsagnar vegna bakgrunnsathugunar. Leggur embættið því til að skýrt sé í 
frumvarpinu að til að hljóta aðgang að „viðkvæmum upplýsingum á sviði flugverndar“ þurfi 
til jákvæða umsögn vegna bakgrunnsathugunar en til að hljóta aðgang að „trúnaðarflokkuðum 
upplýsingum“ þurfi öryggisvottun á grundvelli varnarmálalaga.
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