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                                    ÁKVÖR UN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                    2008/EES/27/22 

frá 14. maí 2004 

um fullnægjandi vernd persónuuppl singa sem koma fram í far egabókunargögnum sem send 
eru Tolla- og landamæraeftirliti Bandaríkjanna (United States’ Bureau of Customs and Border 

Protection) (*) 

(tilkynnt me  númeri C(2004) 1914) 

 

(2004/535/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 95/46/EB 
frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum vi  
vinnslu persónuuppl singa og um frjálsa mi lun slíkra 
uppl singa (1), einkum 6. mgr. 25. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt tilskipun 95/46/EB er ess krafist a  
a ildarríkin sjái til ess a  a eins megi flytja 
persónuuppl singar til ri ja lands ef a  land tryggir 
fullnægjandi vernd og a  fari  hafi veri  a  lögum 
a ildarríkisins vi  framkvæmd annarra ákvæ a 
tilskipunarinnar á ur en flutningurinn á sér sta . 

2) Framkvæmdastjórnin kann a  komast a  eirri 
ni urstö u a  ri ja land tryggi fullnægjandi vernd. Sé 
svo er heimilt a  flytja persónuuppl singar frá 
a ildarríkinu án ess a  frekari tryggingar sé krafist. 

3) Samkvæmt tilskipun 95/46/EB skal meta a  hve öflug 
gagnaverndin er me  hli sjón af öllum a stæ um sem 
hafa áhrif á gagnaflutningsa ger ina e a rö  
gagnaflutningsa ger a, og sérstaklega me  tilliti til 
nokkurra átta sem vi  koma flutningnum og taldir eru 
upp í 2. mgr. 25. gr. tilskipunarinnar. 

_______________  

(*) essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 235, 6.7.2004, bls. 11. Hennar var geti  
í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 104/2005 frá 8. júlí 2005 um 
breytingu á XI. vi auka (Fjarskipta jónusta) vi  EES-samninginn, sjá EES-
vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 52, 13.10.2005, bls. 25. 

(1) Stjtí . EB L 281, 23.11.1995, bls. 31. Tilskipuninni var breytt me  regluger  
(EB) nr. 1882/2003 (Stjtí . ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1). 

4) Innan ramma flutninga í lofti eru far egabókunargögn 
skrá yfir fer akröfur sérhvers far ega sem inniheldur 
allar uppl singar sem nau synlegar eru til a  gera 
bókunar- og a ildarflugrekendum kleift a  vinna úr og 
stjórna farskráningum. Í essari ákvör un taka hugtökin 
„far egi“ og „far egar“ til áhafnar. 
„Bókunarflugrekandi“ er flugrekandi sem tók vi  
farskráningu frá far eganum í upphafi e a sá sem tók vi  
frekari farskráningum eftir a  fer in hófst. 
„A ildarflugrekendur“ eru allir flugrekendur sem 
bókunarflugrekandinn hefur fari  fram á vi  a  taki frá 
sæti fyrir far ega í einu e a fleiri flugum eirra. 

 

5) Tolla- og landamæraeftirlit Bandaríkjanna, sem er hluti 
af heimavarnará uneyti Bandaríkjanna, gerir kröfu um 
a  allir flugrekendur sem starfrækja far egaflug til e a 
frá Bandaríkjunum veiti stofnuninni rafrænan a gang a  
far egabókunargögnum a  ví marki sem eim er safna  
og au geymd í sjálfvirku farskráningarkerfi 
flugrekanda. 

 

6) Kröfurnar um a  persónuuppl singar, sem er a  finna í 
far egabókunargögnum flugfar ega, skuli afhentar 
Tolla- og landamæraeftirliti Bandaríkjanna eru bygg ar á 
lögum sem sett voru í Bandaríkjunum í nóvember 
2001 (2) og á framkvæmdarregluger um sem Tolla- og 
landamæraeftirliti  sam ykkti samkvæmt eim 
lögum (3). 

________________  

(2) 49. bálkur lagasafns Bandaríkjanna, áttur 44909(c)(3). 
(3) 19 bálkur safns alríkisregluger a í Bandaríkjunum, áttur 122.49b. 
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7) Bandarísku lögin, sem um ræ ir, fjalla um a  auka 
öryggi og au skilyr i sem einstaklingar ver a a  
uppfylla til a  mega fara inn og út úr landinu og hafa 
Bandaríkin, sem fullvalda ríki, rétt til a  taka ákvar anir 
um slík mál í lögsögu sinni. Enn fremur stangast 
kröfurnar, sem mælt er fyrir um, ekki á vi  neinar 
al jó legar skuldbindingar sem Bandaríkin hafa gert. 
Bandaríkin eru l ræ is- og réttarríki og ar er sterk 
hef  fyrir borgaralegum réttindum. Lögmæti 
lagasetningarferlis og styrkur og sjálfstæ i dómsvaldsins 

ar ver ur ekki dregi  í efa. Prentfrelsi er einnig öflug 
trygging gegn ví a  borgaraleg réttindi séu fótum 
tro in. 

8) Bandalagi  hefur heiti  ví a  sty ja Bandaríkin a  fullu 
í baráttunni gegn hry juverkum innan eirra marka sem 
sett eru í lögum Bandalagsins. Í lögum Bandalagsins er 
kve i  á um a  jafnvægi skuli ríkja milli 
öryggissjónarmi a og sjónarmi a sem var a fri helgi 
einkalífsins. Í 13. gr. tilskipunar 95/46/EB er t.d. kve i  
á um a  a ildarríkjunum sé heimilt a  setja lög sem 
takmarki umfang tiltekinna krafna í eirri tilskipun egar 

a  er nau synlegt vegna jó aröryggis, landvarna, 
almannaöryggis og til a  koma í veg fyrir, rannsaka, 
koma upp um og ákæra fyrir lögbrot. 

9) A  gagnaflutningunum, sem um ræ ir, koma tilteknir 
ábyrg ara ilar, .e. flugrekendur, sem starfrækja flug 
milli Bandalagsins og Bandaríkjanna, og a eins einn 
vi takandi í Bandaríkjunum, .e. Tolla- og 
landamæraeftirliti . 

10) Tímamörk skulu vera á hvers konar fyrirkomulagi sem 
mi ar a  ví a  setja lagaramma um flutning á 
far egabókunargögnum til Bandaríkjanna, einkum 
fyrirkomulagi sem komi  er á me  essari ákvör un. 
Samkomulag hefur ná st um a  essi tímamörk skuli 
vera rjú og hálft ár. Á essu tímabili kunna a stæ ur a  
breytast verulega og Bandalagi  og Bandaríkin eru 
sammála um a  nau synlegt sé a  endursko a 
fyrirkomulagi . 

11) Vinnsla Tolla- og landamæraeftirlitsins á eim 
persónuuppl singum, sem er a  finna í 
far egabókunargögnum flugfar ega og hafa veri  fluttar 
til eftirlitsins, er há  skilyr um sem sett eru í 
skuldbindingum Tolla- og landamæraeftirlits 
heimavarnará uneytisins frá 11. maí 2004 (hér á eftir 
nefndar skuldbindingarnar) og í innlendri löggjöf 
Bandaríkjanna a  ví marki sem tilgreint er í 
skuldbindingunum. 

12) A  ví er var ar landslög í Bandaríkjunum skipta lögin 
um uppl singafrelsi (Freedom of Information Act 
(FOIA)) máli í essu samhengi a  svo miklu leyti sem 

au mæla fyrir um vi  hva a a stæ ur Tolla- og 
landamæraeftirliti  getur synja  bei ni um afhendingu 
uppl singa og fari  me  far egabókunargögn sem 
trúna armál. Lögin kve a á um afhendingu 

far egabókunargagna til vi komandi einstaklings sem er 
nátengt rétti skrá a a ilans til a gangs. au gilda jafnt 
um bandaríska ríkisborgara sem erlenda ríkisborgara. 

13) Yfirl singarnar í skuldbindingunum ver a, eins og 
kve i  er á um í 44. gr. eirra, mist teknar í lög, 
regluger ir, tilskipanir e a a ra gerninga í 
Bandaríkjunum e a hafa egar veri  teknar ar inn og 
eru réttaráhrif eirra ví mismunandi.. 
Skuldbindingarnar ver a gefnar út í heild sinni í 
lögbirtingarbla i Bandaríkjanna (Federal Register) í 
umbo i heimavarnará uneytisins. ær eru í sjálfu sér 
mikilvæg og vel ígrundu  skylda af hálfu 
heimavarnará uneytisins og eftirlit me  a  eim sé fylgt 
er há  sameiginlegri endursko un Bandaríkjanna og 
Bandalagsins. Sé eim ekki fylgt ver a ær vefengdar, 
eftir ví sem vi  á, eftir lagalegum, stjórns slulegum og 
pólitískum lei um og ef ástandi  reyndist vi varandi 
skal essi ákvör un felld úr gildi. 

14) Sta larnir, sem Tolla- og landamæraeftirliti  notar til a  
vinna úr far egabókunargögnum far ega á grundvelli 
bandarískra laga og skuldbindinganna, ná yfir allar ær 
grundvallarreglur sem eru nau synlegar til a  
einstaklingar njóti vi unandi verndar. 

15) A  ví er var ar tilgangsregluna  skulu 
persónuuppl singar flugfar ega, sem er a  finna í 
far egabókunargögnum, fluttar til Tolla- og 
landamæraeftirlitsins og unni  me  ær í afmörku um 
tilgangi og skal frekari notkun og flutningur eirra ekki 
vera ósamr manleg upphaflegum tilgangi flutningsins. 
Far egabókunargögn skulu a eins notu  í eim tilgangi 
a  koma í veg fyrir og berjast gegn hry juverkum og 
á ekkum glæpum, ö rum alvarlegum glæpum, .m.t. 
skipulög  glæpastarfsemi í fleiri en einu landi og flótti 
undan handtöku- e a var haldsskipunum vegna slíkra 
glæpa. 

16) A  ví er var ar meginregluna um gæ i og rétt hlutfall 
gagna, sem taka arf tillit til í tengslum vi  á mikilvægu 
almannahagsmuni sem eru ástæ an fyrir flutningi 
gagnanna, skal Tolla- og landamæraeftirliti  ekki breyta 
far egabókunargögnunum sí ar meir eftir a  hafa fengi  

au í hendur. A  hámarki ver a 34 flokkar 
far egabókunargagna fluttir og bandarísk yfirvöld munu 
rá færa sig vi  framkvæmdastjórnina á ur en au bæta 
vi  n jum kröfum. Frekari persónuuppl singar, sem 
leita  er eftir beinlínis vegna uppl singa í 
far egabókunargögnum, skulu a eins fengnar frá a ilum 
utan ríkisstjórnarinnar a  a  sé gert me  lögmætum 
hætti. A  jafna i skal far egabókunargögnum eytt eigi 
sí ar en remur árum og sex mánu um sí ar a  
undanskildum gögnum sem hafa veri  notu  í sérstökum 
rannsóknum e a opnu  handvirkt. 

17) A  ví er var ar meginregluna um gagnsæi mun Tolla- 
og landamæraeftirliti  veita fer amönnum uppl singar 
um tilgang flutningsins og vinnslunnar og au kenni 
ábyrg ara ila gagnanna í ri ja landinu auk annarra 
uppl singa. 
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18) A  ví er var ar meginregluna um öryggi gerir Tolla- og 
landamæraeftirliti  vi eigandi tæknilegar og 
skipulagslegar öryggisrá stafanir vegna eirrar áhættu 
sem vinnslan skapar. 

19) Réttur til a gangs og lei réttingar er vi urkenndur og 
getur skrá ur a ili fari  fram á a  fá í hendur afrit af 
far egabókunargögnum og a  rangar uppl singar séu 
lei réttar. Undantekningarnar, sem kve i  er á um, eru í 
stórum dráttum sambærilegar vi  ær takmarkanir sem 
kunna a  vera settar af a ildarríkjunum skv. 13. gr. 
tilskipunar 95/46/EB. 

20) Framsendingar til opinberra yfirvalda, .m.t. opinber 
yfirvöld erlendis sem gegna hry juverkavarna- e a 
löggæsluhlutverki, í tilgangi sem samr mist eim sem 
tilgreindur er í yfirl singunni um takmörkun vegna 
tilgangs, eru ákve nar í hverju tilviki fyrir sig. 
Flutningur má einnig fara fram til a  vernda 
persónuhagsmuni skrá ra a ila e a annarra einstaklinga 
einkum hva  var ar umtalsver a heilsufarshættu e a 
me fer  sakamála fyrir dómstólum e a eftir ví sem 
annars er krafist samkvæmt lögum. Vi tökua ilar eru 
bundnir ströngum afhendingarskilmálum um a  nota 
gögnin a eins í eim tilgangi og eim er óheimilt a  
framsenda gögnin án sam ykkis Tolla- og 
landamæraeftirlitsins. Enginn annar erlendur, alríkis-, 
ríkis- e a sta bundinn a ili hefur a gang a  
far egabókunargögnum í gegnum gagnagrunna Tolla- og 
landamæraeftirlitsins. Tolla- og landamæraeftirliti  mun 
ekki heimila opinbera birtingu far egabókunargagna í 
krafti undantekninga frá vi eigandi ákvæ um í lögum 
um uppl singafrelsi. 

21) Tolla- og landamæraeftirliti  notar ekki vi kvæm gögn, 
eins og um getur í 8. gr. tilskipunar 95/46/EB, og 
skuldbindur sig, ar til sett hefur veri  upp síunarkerfi 
sem útilokar slíkar uppl singar úr 
far egabókunargögnum sem flutt eru til Bandaríkjanna, 
til a  finna úrræ i til ey a eim og nota au ekki í 
millití inni. 

22) A  ví er var ar kerfi til a  framfylgja ví a  Tolla- og 
landamæraeftirliti  fari a  essum meginreglum er 
kve i  á um jálfun og uppl singagjöf til starfsfólks 
Tolla- og landamæraeftirlitsins sem og vi urlög fyrir 
einstaka starfsmenn. Almennt sé  ver ur verndun 
fri helgi einkalífs af hálfu Tolla- og 
landamæraeftirlitsins á ábyrg  yfirmanns eftirlits me  
fri helgi einkalífsins hjá heimavarnará uneytinu sem er 
embættisma ur heimavarnará uneytisins en hefur 
töluvert  skipulagslegt sjálfræ i innan rá uneytisins og 
ver ur a  gefa Bandaríkja ingi sk rslu árlega. Hafi 
far egabókunargögn einstaklinga veri  flutt geta eir 
beint kvörtunum til Tolla- og landamæraeftirlitsins e a, 
ef lausn fæst ekki, til yfirmanns eftirlits me  fri helgi 
einkalífsins hjá heimavarnará uneytinu hvort heldur sem 
er millili alaust e a í gegnum gagnaverndaryfirvöld í 
a ildarríkjunum. Eftirlitsskrifstofa me  fri helgi 
einkalífsins hjá heimavarnará uneytinu mun fl ta 
me fer  kvartana sem henni berast frá 
gagnaverndaryfirvöldum í a ildarríkjunum fyrir hönd 
íbúa í Bandalaginu ef vi komandi íbúi er eirrar 
sko unar a  kvörtun hans hafi ekki veri  sinnt á 
fullnægjandi hátt af Tolla- og landamæraeftirlitinu e a 
eftirlitsskrifstofunni me  fri helgi einkalífsins hjá 
heimavarnará uneytinu. Eftirlit me  ví hvort fari  sé a  
skuldbindingunum ver ur há  árlegu sameiginlegu 
eftirliti sem ver ur framkvæmt af Tolla- og 

landamæraeftirlitinu ásamt heimavarnará uneytinu og 
hópi sem framkvæmdastjórnin lei ir. 

23) Til a  tryggja gagnsæi, og til a  gera lögbærum 
yfirvöldum í a ildarríkjunum kleift a  vernda 
einstaklinga a  ví er var ar vinnslu persónuuppl singa 
um á, er nau synlegt a  tilgreina undantekningartilvik 

ar sem réttlætanlegt er a  stö va tímabundi  tilteki  
gagnaflæ i rátt fyrir a  vernd sé talin fullnægjandi. 

24) Starfshópurinn um vernd einstaklinga í tengslum vi  
vinnslu persónuuppl singa, sem komi  var á fót skv. 
29. gr. tilskipunar 95/46/EB, hefur skila  áliti um á 
vernd sem bandarísk yfirvöld kve a á um fyrir gögn 
far ega og hefur framkvæmdastjórnin teki  mi  af ví 
áliti í samningavi ræ um sínum vi  
heimavarnará uneyti . Framkvæmdastjórnin hefur teki  
tillit til essa álits vi  ger  essarar ákvör unar (1). 

25) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari ákvör un, 
eru í samræmi vi  álit nefndarinnar sem komi  var á fót 
skv. 1. mgr. 31. gr. tilskipunar 95/46/EB. 

SAM YKKT ÁKVÖR UN ESSA: 

1. gr. 

A  ví er var ar 2. mgr. 25. gr. tilskipunar 95/46/EB telst 
Tolla- og landamæraeftirlit Bandaríkjanna (hér á eftir nefnt 
Tolla- og landamæraeftirliti ) tryggja fullnægjandi vernd 
far egabókunargagna sem flutt eru frá Bandalaginu og var a 
flug til e a frá Bandaríkjunum í samræmi vi  
skuldbindingarnar sem settar eru fram í vi aukanum. 

2. gr. 

essi ákvör un var ar a  hvort Tolla- og landamæraeftirliti  
veiti fullnægjandi vernd, me  tilliti til ess hvort kröfurnar í 
1. mgr. 25. gr. tilskipunar 95/46/EB séu uppfylltar, og hefur 
ekki áhrif á önnur skilyr i e a takmarkanir vi  beitingu annarra 
ákvæ a eirrar tilskipunar sem snerta vinnslu 
persónuuppl singa í a ildarríkjunum. 
________________  

(1) Álit 6/2002 um flutning uppl singa úr far egaskrá og annarra gagna frá 
flugrekendum til Bandaríkjanna, sam ykkt af starfshópi 24. október 2002, 
má finna á essari sló : 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2002/wp66
_en.pdf; álit 4/2003 um á vernd sem trygg  er í Bandaríkjunum fyrir 
flutning uppl singa um far ega, sam ykkt af starfshópi 13. júní 2003, má 
finna á essari sló : 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2003/wp78
_en.pdf; Álit 2/2004 um fullnægjandi vernd persónuuppl singa sem er a  
finna í far egabókunargögnum flugfar ega sem flytja skal til Tolla- og 
landamæraeftirlits Bandaríkjanna, sam ykkt af starfshópi 29. janúar 2004, 
má finna á essari sló : 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp87
_en.pdf 
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3. gr. 

1. Lögbær yfirvöld í a ildarríkjunum geta, án ess a  a  hafi 
áhrif á heimild eirra til a  grípa til a ger a til a  tryggja a  
fari  sé a  innlendum ákvæ um sem eru sam ykkt samkvæmt 
ö rum ákvæ um tilskipunar 95/46/EB en 25. gr., beitt valdi 
sínu til a  stö va í eftirfarandi tilvikum tímabundi  gagnaflæ i 
til Tolla- og landamæraeftirlitsins í ví skyni a  vernda 
einstaklinga me  tilliti til vinnslu persónuuppl singa um á: 

a) ef lögbær yfirvöld í Bandaríkjunum hafa ákvar a  a  
Tolla- og landamæraeftirliti  brjóti gildandi reglur um 
vernd e a 

b) ef verulegar líkur eru á ví a  reglur um vernd, sem settar 
eru fram í vi aukanum, séu brotnar, gild ástæ a er til a  
ætla a  Tolla- og landamæraeftirliti  geri ekki e a muni 
ekki gera nægilegar rá stafanir í tæka tí  til a  leysa máli  
sem um er a  ræ a, áframhaldandi gagnaflutningur myndi 
stofna hinum skrá u í hættu á a  ska ast alvarlega og 
lögbær yfirvöld í a ildarríkjunum hafa gert verulegt átak í 
málinu til a  veita Tolla- og landamæraeftirlitinu vi vörun 
og tækifæri til andsvara. 

2. Tímabundinni stö vun skal aflétt jafnskjótt og tryggt er a  
fari  sé a  reglum um vernd og vi komandi lögbær yfirvöld 
a ildarríkjanna, sem hlut eiga a  máli, hafa veri  látin vita af 

ví. 

4. gr. 

1. A ildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni án tafar 
um rá stafanir sem sam ykktar eru skv. 3. gr. 

2. A ildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu tilkynna hvert 
ö ru um breytingar á reglum um vernd og au tilvik ar sem 
a ger ir a ila, sem tryggja skulu samræmi vi  reglur Tolla- og 
landamæraeftirlitsins um vernd sem settar eru fram í 
vi aukanum, tryggja ekki slíkt samræmi. 

3. Ef uppl singarnar, sem er afla  skv. 3. gr. og 1. og 2. mgr. 
essarar greinar, lei a í ljós a  ekki er lengur fari  a  

grundvallarreglum sem eru nau synlegar til a  einstaklingar 
njóti vi unandi verndar e a a  einhver a ili, sem ber ábyrg  á  

a  tryggja samræmi vi  reglur Tolla- og landamæraeftirlitsins 
um vernd, sem settar eru fram í vi aukanum, gegnir ekki 
hlutverki sínu á skilvirkan hátt skal Tolla- og 
landamæraeftirlitinu tilkynnt um a  og, ef nau syn krefur, 
skal málsme fer in, sem um getur í 2. mgr. 31. gr. tilskipunar 
95/46/EB, gilda me  a  fyrir augum a  fella ni ur essa 
ákvör un e a fresta gildistöku hennar. 

5. gr. 

Eftirlit skal haft me  framkvæmd essarar ákvör unar og 
nefndinni, sem var komi  á fót skv. 31. gr. tilskipunar 
95/46/EB og greint frá öllum ni urstö um ar a  lútandi, ar á 
me al öll gögn sem geta haft áhrif á á ni urstö u í 1. gr. 

essarar ákvör unar a  vernd persónuuppl singa flugfar ega í 
far egabókunargögnum, sem fluttar eru til Tolla- og 
landamæraeftirlitsins, sé fullnægjandi í skilningi 25. gr. 
tilskipunar 95/46/EB. 

6. gr. 

A ildarríkin skulu gera allar nau synlegar rá stafanir til a  
fara a  ákvör un essari innan fjögurra mána a frá ví a  
tilkynnt var um hana. 

7. gr. 

Ákvör un essi skal falla úr gildi remur árum og sex 
mánu um eftir a  tilkynnt er um hana nema ákve i  ver i a  
framlengja gildistíma hennar í samræmi vi  málsme fer ina 
sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 31. gr. tilskipunar 95/46/EB. 

8. gr. 

Ákvör un essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 14. maí 2004. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Frederik BOLKESTEIN  

framkvæmdastjóri. 

 

 
 



Nr. 27/120  8.5.2008 
  

EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

 

VI AUKI 

SKULDBINDINGAR TOLLA- OG LANDAMÆRAEFTIRLITS HEIMAVARNARÁ UNEYTIS BANDARÍKJANNA 

Til stu nings áætlunar framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna (hér á eftir nefnd framkvæmdastjórnin), um a  beita ví 
valdi sem henni er fali  í 6. mgr. 25. gr. tilskipunar 95/46/EB (hér á eftir nefnd tilskipunin), og til sam ykktar ákvör unar, 
sem vi urkennir a  Tolla- og landamæraeftirlit heimavarnará uneytisins tryggi fullnægjandi vernd far egabókunargagna sem 
flugrekendur flytja og kunna a  falla innan gildissvi s tilskipunarinnar, tekur Tolla- og landamæraeftirliti  á sig eftirfarandi 
skuldbindingar: 

Lagaheimild fyrir öflun far egabókunargagna 

1. Samkvæmt lögum (49. bálkur lagasafns Bandaríkjanna, áttur 44909(c)(3)) og brá abirg aframkvæmdaregluger um 
eirra (19. bálkur safns alríkisregluger a í Bandaríkjunum, áttur 122.49b) ver ur sérhver flugrekandi sem starfrækir 

far egaflug til e a frá Bandaríkjunum a  veita Tolla- og landamæraeftirlitinu (sem á ur hét Tollgæsla Bandaríkjanna) 
rafrænan a gang a  far egabókunargögnum a  ví marki sem eim er safna  og au geymd í sjálfvirku farskráninga-
/brottfarareftirlitskerfi flugrekanda (farskráningarkerfum). 

Notkun Tolla- og landamæraeftirlitsins á far egabókunargögnum 

2. Tolla- og landamæraeftirliti  getur afla  flestra gagnastaka, sem er a  finna í far egabókunargögnum, vi  sko un 
flugmi a skrá s a ila og annarra fer askilríkja í samræmi vi  venjulegt landamæraeftirlit en getan til a  taka á móti 

essum gögnum me  rafrænum hætti mun auka til muna getu Tolla- og landamæraeftirlitsins til a  grei a fyrir 
fer alögum grandalausra far ega og framkvæma fyrirfram skilvirkt og árangursríkt áhættumat á far egum. 

3. Tolla- og landamæraeftirliti  mun a eins nota far egabókunargögn í eim tilgangi a  koma í veg fyrir og berjast gegn: 
1. hry juverkum og á ekkum glæpum, 2. ö rum alvarlegum glæpum, .m.t. skipulög  glæpastarfsemi í fleiri en einu 
landi og 3. flótta undan handtöku- e a var haldsskipun vegna glæpa sem l st er hér a  framan. Notkun 
far egabókunargagna í essum tilgangi gerir Tolla- og landamæraeftirlitinu kleift a  einbeita sér a  hlutum sem mikil 
hætta stafar af annig a  unnt sé a  grei a fyrir fer alögum grandalausra far ega og veita eim vernd. 

Kröfur um gögn 

4. Gagnastökin, sem Tolla- og landamæraeftirliti  krefst, eru talin upp í fylgiskjali A. ( essi stök nefnast hér á eftir 
„far egabókunargögn“ í essum skuldbindingum.) ótt Tolla- og landamæraeftirliti  geri kröfu um a  hafa a gang a  
öllum gagnastökunum rjátíu og fjórum (34), sem talin eru upp í fylgiskjali A, telur Tolla- og landamæraeftirliti  a  
sjaldgæft ver i a  far egabókunargögn innihaldi öll skilgreind gögn. Í eim tilvikum ar sem far egabókunargögn 
innihalda ekki öll skilgreind gögn mun Tolla- og landamæraeftirliti  ekki leita eftir beinum a gangi a  ö rum 
far egabókunargögnum úr farskráningarkerfi flugrekanda en eim sem talin eru upp í fylgiskjali A. 

5. A  ví er var ar au gagnastök sem skilgreind eru sem „OSI“ og „SSI/SSR“ (almennt nefnd almennar athugasemdir og 
opnir reitir) á mun sjálfvirkt kerfi Tolla- og landamæraeftirlitsins leita í essum reitum a  einhverjum eim 
gagnastökum sem skilgreind eru í fylgiskjali A. Starfsfólk Tolla- og landamæraeftirlitsins mun ekki hafa leyfi til a  
sko a sjálft OSI- og SSI/SSR-reitina í heild sinni nema a  Tolla- og landamæraeftirliti  hafi skilgreint einstaklinginn, 
sem er vi fang far egabókunargagnanna, sem áhættua ila í tengslum vi  markmi in sem tilgreind eru í 3. mgr. 

6. Frekari persónuuppl singar, sem leita  er eftir beinlínis vegna uppl singa í far egabókunargögnum, skulu a eins 
fengnar frá a ilum utan ríkisstjórnarinnar a  a  sé gert me  lögmætum hætti, .m.t. beiting gagnkvæmrar lagalegrar 
a sto ar, eftir ví sem vi  á, og a eins í eim tilgangi sem fram kemur í 3. mgr. Ef númer grei slukorts er t.d. skrá  í 
far egabókunargögn er heimilt a  leita eftir uppl singum um vi skipti sem tengjast eim reikningi samkvæmt lagalegu 
ferli eins og stefnu sem rannsóknarnefnd e a dómstóll gefur út, úrskur i dómstóls e a ö rum lagalegum heimildum. A  
auki mun a gangur a  skrám, sem tengjast tölvupóstföngum sem fengin eru úr far egabókunargögnum, vera há ur 
bandarískum lagaákvæ um um stefnur, úrskur i dómstóla, handtökuskipanir og ö rum ferlum sem lagaleg heimild er 
fyrir eftir ví hva a uppl singa er leita . 

7. Tolla- og landamæraeftirliti  mun hafa samrá  vi  framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna a  ví er var ar 
endursko un á far egabókunargagnastökunum sem krafist er (fylgiskjal A) á ur en slík endursko un ver ur framkvæmd 
ef Tolla- og landamæraeftirliti  fær vitneskju um vi bótarreiti far egabókunargagna sem flugrekendur bæta vi  í kerfi 
sín og myndu auka til muna getu Tolla- og landamæraeftirlitsins til a  framkvæma áhættumat á far egum e a ef 
a stæ ur benda til a  far egabókunargögn, sem ekki var á ur krafist, séu nau synleg til a  uppfylla ann takmarka a 
tilgang sem um getur í 3. mgr. essara skuldbindinga. 

 
 
(1) Í essum skuldbindingum taka hugtökin „far egi“ og „far egar“ til áhafnar. 
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8. Tolla- og landamæraeftirlitinu er heimilt a  flytja far egabókunargögn í miklu magni til Öryggisstjórnar samgöngumála 
(Transportation Security Administration (TSA)) til prófunar á tölvustudda forskimunarkerfi sínu fyrir far ega (Computer 
Assisted Passenger Pre-screening System II (CAPPS II)). Slíkur flutningur ver ur ekki framkvæmdur fyrr en 
far egabókunargögn úr innanlandsflugi í Bandaríkjunum hafa veri  sam ykkt til prófunar. Far egabókunargögnum, sem 
flutt eru samkvæmt essu ákvæ i, ver ur hvorki haldi  eftir af Öryggisstjórn samgöngumála e a ö rum a ilum, sem 
tengjast prófununum beint, lengur en nau syn krefur til a  framkvæma prófanirnar né ver a au flutt til annars ri ja 
a ila (2). Tilgangur vinnslunnar takmarkast vi  prófun á CAPPS II-kerfinu og vi móti ess og hefur engar aflei ingar í 
reynd nema í ney artilvikum egar örugg kennsl eru borin á ekktan hry juverkamann e a einstakling me  tengsl vi  
hry juverkastarfsemi. Samkvæmt ákvæ inu, ar sem krafa er ger  um sjálfvirka síunara fer  og l st er í 10. mgr., mun 
Tolla- og landamæraeftirliti  egar hafa sía  út og eytt „vi kvæmum“ gögnum á ur en far egabókunargögn eru flutt til 
Öryggisstjórnar samgöngumála í miklu magni samkvæmt essari málsgrein. 

Me fer  „vi kvæmra“ gagna 

9. Tolla- og landamæraeftirliti  mun ekki nota „vi kvæm“ gögn ( .e. persónuuppl singar sem gefa upp kyn átt e a 
jó erni, stjórnmálasko anir, trúarbrög  e a heimspekilega sannfæringu, a ild a  verkal sfélagi e a uppl singar um 

heilsufar e a kynlíf a ilans) úr far egabókunargögnum eins og l st er hér á eftir. 

10. Tolla- og landamæraeftirliti  skal, eins fljótt og au i  er, taka í notkun sjálfvirkt kerfi sem síar út og ey ir tilteknum 
„vi kvæmum“ far egabókunarkó um og -uppl singum sem Tolla- og landamæraeftirliti  hefur skilgreint í samrá i vi  
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna. 

11. anga  til hægt ver ur a  taka slíkar sjálfvirkar síur í notkun ábyrgist Tolla- og landamæraeftirliti  a  a  noti ekki og 
muni ekki nota „vi kvæm“ far egabókunargögn og skuldbindur sig til a  ey a „vi kvæmum“ gögnum egar 
far egabókunargögn eru afhent a  eigin ákvör un skv. 28. til 34. mgr. (3). 

A fer  sem var ar a gengi a  far egabókunargögnum 

12. Me  tilliti til eirra far egabókunargagna sem Tolla- og landamæraeftirliti  fær a gang a  (e a tekur á móti) beint úr 
farskráningarkerfum flugrekanda til a  bera kennsl á a ila, sem hugsanlega urfa a  sæta rannsókn á landamærum, mun 
starfsfólk Tolla- og landamæraeftirlitsins a eins nota far egabókunargögn (e a taka á móti eim) var andi einstaklinga 
sem eru á fer alagi sem felur í sér flug til e a frá (4) Bandaríkjunum. 

13. Tolla- og landamæraeftirliti  mun „sækja“ far egauppl singar úr farskráningarkerfum flugrekanda anga  til 
flugrekendur geta komi  á kerfi sem „sendir“ gögn til Tolla- og landamæraeftirlitsins. 

14. Tolla- og landamæraeftirliti  mun ekki sækja far egabókunargögn, sem tengjast tilteknu flugi, fyrr en 72 klukkustundum 
fyrir brottför flugsins og mun ekki athuga kerfin oftar en risvar (3) sinnum frá ví a  gögnin voru upphaflega sótt, 
brottför flugsins erlendis frá og komu flugsins til Bandaríkjanna e a frá ví a  gögnin voru upphaflega sótt og til 
brottfarar flugsins frá Bandaríkjunum, eftir ví sem vi  á, til a  greina breytingar á uppl singunum. egar kemur a  ví 
a  flugrekendur ö last getu til a  senda far egabókunargögn mun Tolla- og landamæraeftirliti  urfa a  fá au 72 
klukkustundum fyrir brottför flugsins a  ví tilskildu a  allar breytingar á far egabókunargögnunum, sem eru ger ar frá 

eirri stundu og frá komu- og brottfarartíma flugsins frá Bandaríkjunum, séu einnig sendar til Tolla- og 
landamæraeftirlitsins (5). Ef ær sérstöku a stæ ur koma upp a  Tolla- og landamæraeftirliti  fái í hendur uppl singar 
fyrirfram um a  einn e a fleiri sérstaklega varhugaver ir einstaklingar kunni a  fer ast me  flugi til, frá e a í gegnum 
Bandaríkin getur Tolla- og landamæraeftirliti  sótt sérstök far egabókunargögn (e a óska  eftir sendingu eirra) meira 
en 72 klukkustundum fyrir brottför flugsins til a  hægt sé a  grípa til vi eigandi fullnustua ger a til a  koma í veg fyrir 
e a berjast gegn einhverju eirra brota sem talin eru upp í 3. mgr. egar Tolla- og landamæraeftirliti  ver ur a  fá 
a gang a  far egabókunargögnum meira en 72 klukkustundum fyrir brottför flugsins, mun a  n ta sér, eftir ví sem vi  
ver ur komi , hef bundnar löggæslulei ir. 

 

 
(2) A  ví er var ar etta ákvæ i er Tolla- og landamæraeftirliti  hvorki tali  vera a ili sem hefur bein afskipti af prófun á CAPPS II né 

„ ri ji a ili“. 
(3) Ef „vi kvæm“ gögn er a  finna í far egabókunargögnum sem Tolla- og landamæraeftirliti  afhendir á grundvelli laga en ekki a  eigin 

ákvör un, eins og l st er í 35. mgr., á ur en Tolla- og landamæraeftirliti  tekur í notkun sjálfvirkar síur (eins og l st er í 10. mgr.) mun 
a  leitast vi  a  takmarka afhendingu „vi kvæmra“ far egabókunargagna í samræmi vi  bandarísk lög. 

(4) etta tekur til einstaklinga í gegnumfer  um Bandaríkin. 
(5) Ef flugrekendur sam ykkja a  senda far egabókunargögn til Tolla- og landamæraeftirlitsins mun stofnunin efna til vi ræ na vi  

flugrekendurna um ann möguleika a  senda far egabókunargögn me  reglulegu millibili frá 72 klukkustundum fyrir brottför flugs 
erlendis frá og komu flugsins til Bandaríkjanna e a innan 72 klukkustunda fyrir brottför flugsins frá Bandaríkjunum, eftir ví sem vi  á. 
Tolla- og landamæraeftirliti  leitast vi  a  nota a fer  til a  senda nau synleg far egabókunargögn sem uppfyllir arfir stofnunarinnar 
um skilvirkt áhættumat en hefur sem minnst fjárhagsleg áhrif á flugrekendur. 
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Geymsla far egabókunargagna 

15. Tolla- og landamæraeftirliti  arf sam ykki jó skjalasafns Bandaríkjanna (44. bálkur lagasafns Bandaríkjanna, 2101 
og áfram) ef a  hyggst takmarka beinlínua gang a  far egabókunargögnum á Netinu vi  notendur Tolla- og 
landamæraeftirlitsins, sem hafa til ess heimild, í sjö (7) daga en eftir a  takmarkast fjöldi eirra fulltrúa, sem hefur 
a gang a  far egabókunargögnunum, enn frekar í rjú og hálft ár (3,5 ár) frá eim degi sem a gangur a  gögnunum fæst 
í (e a móttekin úr) farskráningarkerfi flugrekandans. A  remur og hálfu ári li nu ver ur far egabókunargögnum, sem 
ekki hafa veri  opnu  handvirkt á eim tíma, eytt. Tolla- og landamæraeftirliti  lætur flytja far egabókunargögn, sem 
hafa veri  opnu  handvirkt á upphaflega riggja og hálfs árs tímabilinu, í skrá til ey slu (7) ar sem au ver a geymd í 
átta (8) ár á ur en eim er eytt. essi áætlun gildir ó ekki um far egabókunargögn sem tengjast tiltekinni 
framkvæmdarskrá (slík gögn myndu vera a gengileg anga  til framkvæmdarskráin er fær  til geymslu). A  ví er 
var ar far egabókunargögn sem Tolla- og landamæraeftirliti  (fær a gang a  e a móttekur) beint í e a úr 
farskráningarkerfi flugrekanda á gildistíma essara skuldbindinga mun Tolla- og landamæraeftirliti  hlíta eirri 
var veislustefnu, sem sett er fram í essari málsgrein, rátt fyrir a  skuldbindingarnar falli hugsanlegu úr gildi skv. 46. 
mgr. 

Öryggi tölvukerfa Tolla- og landamæraeftirlitsins 

16. Starfsfólk Tolla- og landamæraeftirlitsins, sem hefur til ess heimild, fær a gang a  far egabókunargögnum í gegnum 
loka , innra net Tolla- og landamæraeftirlitsins sem er dulkó a  enda á milli og er tengingunni stjórna  af 
Gagnami stö  tollaeftirlitsins. Starfsfólk, sem hefur til ess heimild, hefur a eins „lesa gang“ a  
far egabókunargögnum, sem geymd eru í gagnabanka Tolla- og landamæraeftirlitsins, sem merkir a  Tolla- og 
landamæraeftirliti  getur breytt sni i gagnanna en ekki breytt eim efnislega á neinn hátt egar a  fær a gang a  eim 
úr farskráningarkerfi flugrekandans. 

17. Enginn annar erlendur, alríkis-, ríkis- e a sta bundinn a ili hefur beinan, rafrænan a gang a  far egabókunargögnum í 
gegnum gagnagrunna Tolla- og landamæraeftirlitsins, .m.t. í gegnum verstofnanalega landamæraeftirlitskerfi  
(Interagency Border Inspection System (IBIS)). 

18. Uppl singar var andi a gang a  uppl singum í gagnabönkum Tolla- og landamæraeftirlitsins (eins og hver, hvar, 
hvenær (dagsetning og tími)) og hvers konar breytingar á gögnunum) vistast sjálfkrafa og skrifstofa innra eftirlits gerir 
reglubundna úttekt á eim til a  koma í veg fyrir óheimila notkun kerfisins. 

19. A eins tilteknir fulltrúar Tolla- og landamæraeftirlitsins, starfsfólk e a uppl singatækniverktakar (8) (undir eftirliti 
Tolla- og landamæraeftirlitsins), sem hafa sætt bakgrunnsrannsókn og hafa virkan a gang vernda an me  a gangsor i í 
tölvukerfi Tolla- og landamæraeftirlitsins, mega hafa a gang a  far egabókunargögnum í vi urkenndum opinberum 
tilgangi til a  endursko a au. 

20. Ger  er krafa um a  fulltrúar, starfsfólk og verktakar Tolla- og landamæraeftirlitsins ljúki jálfun sem l tur a  öryggi og 
vernd gagna á tveggja ára fresti og standist próf. Úttektarkerfi Tolla- og landamæraeftirlitsins er nota  til a  hafa eftirlit 
me  og tryggja a  fari  sé a  öllum kröfum um vernd og öryggi gagna. 

21. Óheimila ur a gangur starfsfólks Tolla- og landamæraeftirlitsins a  farskráningarkerfum flugrekanda e a tölvukerfi 
Tolla- og landamæraeftirlitsins, sem geymir far egabókunargögn, er há ur ströngum vi urlögum (sem getur haft í för 
me  sér uppsögn starfs) og getur leitt til vi urlaga á svi i refsiréttar (sekta, fangelsunar allt a  einu ári, e a hvort 
tveggja) (sjá 18. bálk lagasafns Bandaríkjanna, átt 1030). 

22. Stefna og reglur Tolla- og landamæraeftirlitsins kve a einnig á um ströng vi urlög (sem getur haft í för me  sér uppsögn 
starfs) á hendur hverjum eim starfsmanni Tolla- og landamæraeftirlitsins sem afhendir uppl singar úr tölvukerfum 
Tolla- og landamæraeftirlitsins án opinberrar heimildar (19. bálkur safns alríkisregluger a í Bandaríkjunum, áttur 
103.34). 

23. Kve a má á um vi urlög á svi i refsiréttar ( .m.t. sektir, fangelsun allt a  einu ári, e a hvort tveggja) á hendur hverjum 
eim fulltrúa e a starfsmanni á vegum Bandaríkjanna sem afhendir far egabókunargögn, sem hann hefur komist yfir í 

starfi sínu, ar sem slík afhending er ekki heimil samkvæmt lögum (sjá 18. bálk lagasafns Bandaríkjanna, ætti 641, 
1030, 1905). 

 
 
(6) Til essara notenda Tolla- og landamæraeftirlitsins, sem hafa heimild, telst starfsfólk greiningardeilda svæ isskrifstofa, auk starfsfólks 

Gagnami lunarmi stö varinnar (National Targeting Center). Eins og á ur hefur veri  greint frá munu einstaklingar sem sjá um vi hald, 
róun e a úttekt á gagnagrunni Tolla- og landamæraeftirlitsins einnig hafa a gang a  slíkum gögnum í essum takmarka a tilgangi. 

(7) Í tæknilegum skilningi er far egabókunargögnum ekki eytt egar au eru flutt í skrá til ey slu heldur eru au geymd sem óunnin gögn 
(sem ekki er hægt a  leita beint í og gagnast ví ekki í „hef bundnum“ lögreglurannsóknum) og eru a eins a gengileg starfsfólki 
skrifstofu innra eftirlits Tolla- og landamæraeftirlitsins (og í sumum tilvikum skrifstofu yfireftirlitsmanns í tengslum vi  úttektir) og 
starfsfólki á skrifstofu uppl singatæknimála í Tolla- og landamæraeftirlitinu sem ber ábyrg  á vi haldi gagnagrunnsins, eftir ví sem 

urfa ykir. 
(8) A gangur „verktaka“ a  far egabókunargögnum, sem er a  finna í tölvukerfum Tolla- og landamæraeftirlitsins, takmarkast vi  

einstaklinga sem eru samningsbundnir Tolla- og landamæraeftirlitinu til a  vi halda e a róa tölvukerfi ess. 



8.5.2008  Nr. 27/123 
  

EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

 

Me höndlun og vernd far egabókunargagna af hálfu Tolla- og landamæraeftirlitsins 

24. Tolla- og landamæraeftirliti  me höndlar far egabókunargögn um einstaklinga, óhá  ríkisfangi eirra e a búsetulandi, 
sem vi kvæmar uppl singar me  tilliti til löggæslu, persónuuppl singar skrá a a ilans sem trúna armál og 
vi skiptauppl singar flugrekandans sem trúna armál, og myndi ví ekki birta almenningi slíkar uppl singar nema í 
samræmi vi  essar skuldbindingar e a eftir ví sem krafist er samkvæmt lögum. 

25. Opinber birting far egabókunargagna l tur ákvæ um í lögum um uppl singafrelsi (5. bálkur lagasafns Bandaríkjanna, 
áttur 552) sem heimila einstaklingi (óhá  ríkisfangi e a búsetulandi) a gang a  skrám bandarískrar alríkisstofnunar svo 

framarlega sem slíkar skrár (e a hlutar eirra) séu vernda ar gegn opinberri birtingu samkvæmt gildandi undan águ frá 
lögunum um uppl singafrelsi. Me al undantekninga frá lögunum um uppl singafrelsi er heimild stofnunar a  synja 
afhendingu skráar (e a hluta hennar) egar uppl singarnar eru vi skiptauppl singar, sem eru trúna armál, egar 
afhending uppl singanna væri sk rt dæmi um óréttmætt brot á fri helgi einkalífsins e a ar sem uppl singunum hefur 
veri  safna  í löggæslutilgangi a  ví marki sem búast megi vi  a  sú afhending teljist óréttmætt brot á fri helgi 
einkalífsins (5. bálkur lagasafns Bandaríkjanna, áttur 552 (b)(4), (6), (7)(C)). 

26. Í regluger  Tolla- og landamæraeftirlitsins (19. bálkur safns alríkisregluger a í Bandaríkjunum, áttur 103.12), um 
me höndlun bei na um uppl singar (eins og t.d. far egabókunargögn) samkvæmt lögum um uppl singafrelsi, er 
sérstaklega kve i  á um (há  tilteknum takmörkunum egar um er a  ræ a bei ni frá skrá um a ila) a  
afhendingarkröfur laganna um uppl singafrelsi gildi ekki um skrár Tolla- og landamæraeftirlitsins sem var a: 1. 
vi skiptauppl singar sem eru trúna armál, 2. efni sem snertir fri helgi einkalífsins og ar sem birting ess væri sk rt 
dæmi um óréttmætt brot á fri helgi einkalífsins og 3. uppl singar sem hefur veri  safna  í löggæslutilgangi og ar sem 
telja mætti afhendingu eirra óréttmætt brot á fri helgi einkalífsins(9). 

27. Tolla- og landamæraeftirliti  a hyllist á sko un í tengslum vi  dóms- e a stjórns slume fer , sem til kemur vegna 
bei ni samkvæmt lögunum um uppl singafrelsi er var ar far egabókunargögn sem flugrekendur hafa veitt a gang a , a  
slíkar skrár séu undan egnar afhendingu samkvæmt lögunum um uppl singafrelsi. 

 

Flutningur far egabókunargagna til annarra stjórnvalda 

28. A  undanskildum flutningi á milli Tolla- og landamæraeftirlitsins og Öryggisstjórnar samgöngumála skv. 8. mgr. skulu 
deildir í heimavarnará uneytinu me höndla ar sem „ ri ju stofnanir“ og lúta sömu reglum og skilyr um um 
sameiginleg afnot af far egabókunargögnum og önnur stjórnvöld utan heimavarnará uneytisins. 

29. Tolla- og landamæraeftirliti  mun, á grundvelli hvers tilfellis fyrir sig, a eins afhenda ö rum stjórnvöldum, .m.t. erlend 
stjórnvöld, sem gegna hry juverkavarna- e a löggæsluhlutverki far egabókunargögn til a  koma í veg fyrir lögbrot sem 
tilgreind eru í 3. mgr. Yfirvöld, sem Tolla- og landamæraeftirliti  kann a  deila slíkum gögnum me , eru hér á eftir 
köllu  tilnefnd yfirvöld). 

30. Tolla- og landamæraeftirliti  mun íhuga vandlega hvort a  flytur far egabókunargögn í eim yfirl sta tilgangi. Tolla- 
og landamæraeftirliti  mun fyrst ákvar a hvort ástæ a afhendingar far egabókunargagnanna til annarra tilnefndra 
yfirvalda samræmist yfirl sta tilganginum (sjá 29. mgr.). Ef svo er, mun Tolla- og landamæraeftirliti  ákvar a hvort 
tilnefnda yfirvaldi  beri ábyrg  á ví a  koma í veg fyrir, rannsaka e a lögsækja fyrir brot, e a á framfylgd e a 
framkvæmd laga e a reglna, sem tengjast eim tilgangi egar Tolla- og landamæraeftirliti  b r yfir vitneskju sem bendir 
til brots e a hugsanlegs brots á lögum. Meta ver ur kosti afhendingar í ljósi allra vi eigandi a stæ na. 

31. egar kemur a  ví a  st ra dreifingu far egabókunargagna, sem tilnefndum yfirvöldum kann a  vera veittur a gangur 
a , telst Tolla- og landamæraeftirliti  „eigandi“ gagnanna og tilnefndum yfirvöldum ber skylda til a  hlíta ströngum 
afhendingarskilmálum um a : 1. nota far egabókunargögnin a eins í eim tilgangi sem mælt er fyrir um í 29. e a 34. 
mgr., eftir ví sem vi  á; 2. tryggja skipulega förgun far egabókunargagna sem hafa veri  móttekin í samræmi vi  
verklagsreglur tilnefnda yfirvaldsins um var veislu skráa og 3. afla sk lauss sam ykkis Tolla- og landamæraeftirlitsins 
fyrir hvers kyns frekari dreifingu. Ef ekki er fari  a  öllum skilyr um fyrir flutningnum kann yfirma ur eftirlits me  
fri helgi einkalífsins hjá heimavarnará uneytinu a  rannsaka og gera grein fyrir ástæ um ess og kve a á um a  
tilnefnda yfirvaldi  sé óhæft til a  taka á móti frekari sendingum far egabókunargagna frá Tolla- og 
landamæraeftirlitinu. 

 
 

(9) Tolla- og landamæraeftirliti  myndi beita essum undan águm á samræmdan hátt án tillits til ríkisfangs e a búsetulands skrá a a ilans. 
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32. Sérhver afhending far egabókunargagna af hálfu Tolla- og landamæraeftirlitsins mun vera há  ví a  stofnunin, sem 
tekur á móti eim, fari me  au sem vi skiptauppl singar sem eru trúna armál, vi kvæm me  tilliti til löggæslu, 
trúna aruppl singar skrá a a ilans, eins og tilgreint er í 25. og 26. mgr., og skulu au undan egin afhendingu 
samkvæmt lögum um uppl singafrelsi (5. bálkur lagasafns Bandaríkjanna, áttur 552). Ennfremur skal stofnuninni, sem 
tekur á móti gögnunum, ger  grein fyrir ví a  frekari afhending slíkra uppl singa sé ekki heimil án sk lauss sam ykkis 
Tolla- og landamæraeftirlitsins. Tolla- og landamæraeftirliti  mun ekki sam ykkja frekari flutninga 
far egabókunargagna í ö rum tilgangi en eim sem tilgreindur er í 29., 34. e a 35. mgr. 

33. Einstaklingar sem starfa fyrir tilnefnd yfirvöld og afhenda far egabókunargögn án vi eigandi heimildar kunna a  sæta 
vi urlögum á svi i refsiréttar (18. bálkur lagasafns Bandaríkjanna, ættir 641, 1030 og 1905). 

34. Engin yfirl sing, sem hér kemur fram, skal ó koma í veg fyrir a  vi eigandi stjórnvöld noti e a fái afhent 
far egabókunargögn egar a  er nau synlegt til a  vernda persónuhagsmuni skrá a a ilans e a annarra einstaklinga 
einkum hva  var ar umtalsver a heilsufarshættu. Afhending í essum tilgangi skal há  eim skilyr um um flutning sem 
sett eru fram í 31. og 32. mgr. essara skuldbindinga. 

35. Engin yfirl sing í essum skuldbindingum skal koma í veg fyrir notkun e a afhendingu far egabókunargagna vi  
me fer  sakamála fyrir dómstólum e a, eftir ví sem annars er krafist, samkvæmt lögum. Tolla- og landamæraeftirliti  
mun tilkynna framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna egar lög eru sett í Bandaríkjunum sem kunna a  hafa áhrif á 
yfirl singar í essum skuldbindingum. 

 

Uppl singar til skrá ra a ila úr far egabókunargögnum, a gangur eirra a  uppl singunum og tækifæri til a  leita 
réttar síns 

36. Tolla- og landamæraeftirliti  mun veita fer amönnum uppl singar um kröfur var andi far egabókunargögn og málefni 
sem tengjast notkun eirra ( .e. almennar uppl singar á vefsí u Tolla- og landamæraeftirlitsins, í fer abæklingum 
o.s.frv. um a  í umbo i hverra gögnunum er safna , tilgang söfnunarinnar, vernd gagnanna, sameiginleg afnot af 
gögnunum, au kenni embættismanna, sem bera ábyrg , tiltækar lei ir til úrlausnar vandamálum og uppl singar um hvert 
einstaklingar geti leita  me  spurningar e a álitaefni). 

37. Bei nir frá skrá um a ilum (einnig kalla ir a ilar sem eiga beinan hlut a  máli) um a  fá eintak af 
far egabókunargögnum úr gagnagrunnum Tolla- og landamæraeftirlitsins var andi skrá a a ilann eru me höndla ar 
samkvæmt lögunum um uppl singafrelsi. Slíkar bei nir má senda í pósti til: Freedom of Information Act (FOIA) 
Request, US Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20229, e a afhenda 
Disclosure Law Officer, US Customs and Border Protection, Headquarters, Washington, DC. Frekari uppl singar um 
málsme fer  vi  framlagningu bei na samkvæmt lögunum um uppl singafrelsi er a  finna í 19. bálki safns 
alríkisregluger a í Bandaríkjunum, ætti 103.5. egar um er a  ræ a bei ni frá a ila, sem á beinan hlut a  máli, mun 
Tolla- og landamæraeftirliti  ekki hafna ví a  afhenda skrá a a ilanum far egabókunargögn á grundvelli laganna um 
uppl singafrelsi ótt Tolla- og landamæraeftirliti  líti annars á far egabókunargögn sem trúna aruppl singar skrá a 
a ilans og vi skiptauppl singar sem trúna armál flugrekandans. 

38. Vi  sérstakar a stæ ur kann Tolla- og landamæraeftirliti  a  n ta sér heimild sína samkvæmt lögunum um 
uppl singafrelsi til a  neita e a fresta afhendingu far egabókunargagna í heild sinni (e a a  sem líklegra er, a  hluta) 
til a ila sem á beinan hlut a  máli og leggur fram bei ni í samræmi vi  5. bálk lagasafns Bandaríkjanna, átt 552(b) (t.d. 
ef afhending samkvæmt lögunum um uppl singafrelsi „myndi a  öllum líkindum trufla fullnustume fer “ e a „uppl sa 
um tækni e a a fer ir sem nota ar eru vi  lögreglurannsóknir (...) og gæti leitt til ess a  fari  væri í kringum lög“). 
Samkvæmt lögunum um uppl singafrelsi hefur a ili, sem leggur fram bei ni, rétt til a  áfr ja eftir stjórns slulegum 
lei um e a fyrir dómi ákvör un Tolla- og landamæraeftirlitsins um a  halda eftir uppl singum (sjá 5. bálk lagasafns 
Bandaríkjanna, átt 552(a)(4)(B), 19. bálk safns alríkisregluger a í Bandaríkjunum, ætti 103.7 til 103.9). 

39. Tolla- og landamæraeftirliti  skuldbindur sig til a  lei rétta (10) gögn a  ósk far ega og áhafnarme lima, flugrekenda 
e a gagnaverndaryfirvalda í a ildarríkjum Evrópusambandsins (a  ví marki sem skrá i a ilinn heimilar a  
sérstaklega) komist Tolla- og landamæraeftirliti  a  ví a  slík gögn sé a  finna í gagnagrunni sínum og a  lei rétting sé 
réttlætanleg og fyrir henni gild rök. Tolla- og landamæreftirliti  mun tilkynna tilnefndu yfirvaldi, sem hefur mótteki  
slík far egabókunargögn, um allar efnislegar breytingar á eim far egabókunargögnum. 

 
(10) Tolla- og landamæraeftirliti  vill a  a  komi sk rt fram a  „lei rétta“ merkir ekki a  a  hafi heimild til a  endursko a gögn í 

far egabókunargögnum sem a  fær a gang a  frá flugrekendum. Öllu heldur ver ur búin til sérstök skrá sem tengd er 
far egabókunargögnunum, ar sem teki  ver ur fram a  komist hafi veri  a  ví a  gögnin hafi veri  röng og lei rétting eirra sett fram. 
Nánar tilteki  mun Tolla- og landamæraeftirliti  setja athugasemd í aukasko unarskrána (secondary examination record) sem gefur til 
kynna a  tiltekin gögn í far egabókunargögnunum kunni a  vera e a séu ónákvæm. 
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40. Bei nir um lei réttingu á far egabókunargögnum, sem er a  finna í gagnagrunni Tolla- og landamæraeftirlitsins, og 
kvartanir einstaklinga um me höndlun Tolla- og landamæraeftirlitsins á far egabókunargögnum eirra má leggja fram 
beint e a í gegnum vi eigandi gagnaverndaryfirvöld (a  ví marki sem skrá i a ilinn heimilar a ) til: Assistant 
Commissioner, Office of Field Operations, US Bureau of Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, 
NW, Washington, DC 20229. 

41. Ef Tolla- og landamæraeftirliti  getur ekki leyst úr kvörtunarmáli er heimilt a  beina kvörtuninni skriflega til: Chief 
Privacy Officer, Department of Homeland Security, Washington, DC 20528, sem mun meta stö una og stu la a  lausn 
vandans (11). 

42. A  auki mun eftirlitsskrifstofan me  fri helgi einkalífsins hjá heimavarnará uneytinu fl ta me fer  kvartana sem henni 
berast frá gagnaverndaryfirvöldum í a ildarríkjum Evrópusambandsins fyrir hönd íbúa í Evrópusambandinu a  ví 
marki sem íbúinn hefur heimila  gagnaverndaryfirvaldinu a  sjá um slíkt fyrir sína hönd og telur a  kvörtun sinni um 
gagnavernd far egabókunargagna hafi ekki veri  sinnt á fullnægjandi hátt af Tolla- og landamæraeftirlitinu (eins og 
mælt er fyrir um í 37. til 41. mgr. essara skuldbindinga) e a af eftirlitsskrifstofunni me  fri helgi einkalífsins hjá 
heimavarnará uneytinu. Eftirlitsskrifstofan me  fri helgi einkalífsins mun tilkynna um ni urstö ur sínar og veita 
gagnaverndaryfirvaldi e a -yfirvöldum rá gjöf var andi ær a ger ir sem gripi  er til, ef einhverjar eru. Yfirma ur 
eftirlits me  fri helgi einkalífsins hjá heimavarnará uneytinu mun í sk rslu sinni til Bandaríkja ings fjalla um málefni 
var andi fjölda, efni og lausn kvörtunarmála var andi me höndlun persónuuppl singa eins og far egabókunargagna (12). 

Atri i var andi samræmi 

43. Ef a ilarnir sam ykkja a  skuldbindur Tolla- og landamæraeftirliti  sig ásamt heimavarnará uneytinu til a  
framkvæma einu sinni á ári e a oftar, sameiginlegt eftirlit, ásamt framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna, og eftir ví 
sem vi  á, me  a sto  fulltrúa evrópskra löggæsluyfirvalda og/e a yfirvalda í a ildarríkjum Evrópusambandsins, me  
framkvæmd essara skuldbindinga me  a  í huga a  stu la í sameiningu a  skilvirkni eirra ferla sem l st er í essum 
skuldbindingum. 

44. Tolla- og landamæraeftirliti  mun gefa út regluger ir, tilskipanir e a stefnumótandi skjöl sem innihalda ær yfirl singar 
sem hér er a  finna til a  tryggja a  fulltrúar, starfsfólk og verktakar Tolla- og landamæraeftirlitsins fari a  essum 
skuldbindingum. Eins og fram hefur komi  kunna fulltrúar, starfsfólk og verktakar Tolla- og landamæraeftirlitsins a  

urfa a  sæta ströngum vi urlögum og vi urlögum á svi i refsiréttar, eftir ví sem vi  á, fylgi eir ekki stefnu Tolla- og 
landamæraeftirlitsins sem hér er sett fram. 

Gagnkvæmni 

45. Komi til ess a  au kenningarkerfi fyrir flugfar ega ver i komi  á í Evrópusambandinu og ess krafist af flugrekendum 
a  eir veiti yfirvöldum a gang a  far egabókunargögnum einstaklinga, ar sem fer aáætlun eirra felur í sér flug til 
e a frá Evrópusambandinu, mun Tolla- og landamæraeftirliti  hvetja bandaríska flugrekendur til samstarfs á grundvelli 
gagnkvæmni. 

Endursko un og uppsögn skuldbindinganna 

46. essar skuldbindingar skulu gilda í rjú ár og sex mánu i (3,5 ár) frá eim degi sem tilteki  samkomulag tekur gildi 
milli Bandaríkjanna og Evrópubandalagsins um heimild fyrir vinnslu flugrekenda á far egabókunargögnum í eim 
tilgangi a  flytja slík gögn til Tolla- og landamæraeftirlitsins í samræmi vi  tilskipunina. egar skuldbindingarnar hafa 
veri  í gildi í tvö ár og sex mánu i (2,5 ár) mun Tolla- og landamæraeftirliti  ásamt heimavarnará uneytinu efna til 
vi ræ na vi  framkvæmdastjórnina um a  markmi  a  framlengja gildistíma skuldbindinganna og stu ningsrá stafana 

eirra a  ví er var ar skilmála sem allir geta sætt sig vi . Ef ekki reynist unnt a  komast a  samkomulagi, sem er 
ásættanlegt öllum a ilum, fyrir lokagildisdag skuldbindinganna munu skuldbindingarnar falla úr gildi. 

 

(11) Yfirma ur eftirlits me  fri helgi einkalífsins hjá heimavarnará uneytinu er óhá ur öllum skrifstofum innan heimavarnará uneytisins. 
Honum ber lögbo in skylda til a  tryggja a  fari  sé me  persónuuppl singar í samræmi vi  vi komandi lög (sjá 13. nmgr.). Ákvar anir 
yfirmanns eftirlits me  fri helgi einkalífsins skulu vera bindandi fyrir rá uneyti  og óheimilt er a  afturkalla ær á pólitískum grundvelli. 

(12) Í samræmi vi  átt 222 í heimavarnalögunum (Homeland Security Act) frá 2002 (Opinber réttur (Public Law) 107-296, frá 25. nóvember 
2002) er yfirmanni eftirlits me  fri helgi einkalífsins hjá heimavarnará uneytinu fali  a  framkvæma „mat á áhrifum á fri helgi 
einkalífsins“ sem fyrirhuga ar reglur rá uneytisins um „vernd persónuuppl singa, .m.t. ger  persónuuppl singa sem safna  er og fjölda 
fólks sem ver ur fyrir áhrifum“ munu hafa og honum ber a  gefa árlega sk rslu til Bandaríkja ings var andi „ á starfsemi rá uneytisins 
sem var ar fri helgi einkalífsins ...“ . áttur 222(5) í lögunum kve ur sk rt á um a  yfirma ur eftirlits me  fri helgi einkalífsins hjá 
heimavarnará uneytinu skuli hl a á, og gefa Bandaríkja ingi sk rslu um, „allar kvartanir um brot á fri helgi einkalífsins“. 

(13) Samsetning li anna hjá bá um a ilum ver ur tilkynnt hinum a ilanum fyrirfram og kann a  a  taka til vi eigandi yfirvalda sem annast 
vernd á fri helgi einkalífsins/gagna, tollaeftirlit og a ra löggæslu, landamæraeftirlit og/e a flugvernd. Ger  ver ur krafa um a  yfirvöld 
sem eru átttakendur afli nau synlegrar öryggisvottunar og gæti trúna ar var andi ær umræ ur og skjöl sem au kunna a  fá a gang a . 
Trúna arkvö in mun ó ekki hindra a  hvor a ili fyrir sig geti gefi  vi eigandi sk rslu um ni urstö ur sameiginlegu endursko unarinnar 
til vi eigandi lögbærra yfirvalda, .m.t. Bandaríkja ing og Evrópu ingi . au yfirvöld sem eru átttakendur mega ó hvorki afhenda 
persónuuppl singar um skrá a a ila né heldur mega yfirvöld sem eru átttakendur afhenda óopinberar uppl singar úr skjölum sem au fá 
a gang a  e a starfræksluuppl singar e a innri uppl singar sem au fá a gang a  me an á sameiginlegu endursko uninni stendur. Bá ir 
a ilar munu ákve a í sameiningu nánari ákvæ i sameiginlegu endursko unarinnar. 
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Enginn einkaréttur e a fordæmi skapast 

47. essar skuldbindingar skapa hvorki né veita einstaklingi e a a ila, hvort sem um er a  ræ a einkaa ila e a opinberan 
a ila, rétt e a ávinning. 

48. Ákvæ i essara skuldbindinga skulu ekki skapa fordæmi fyrir frekari vi ræ um vi  framkvæmdastjórn 
Evrópubandalaganna, Evrópusambandi , tengdan a ila e a ri ja ríki var andi flutning hvers konar gagna. 

11. maí 2004 
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FYLGISKJAL A 

Gagnastök far egabókunargagna sem flugrekendur eiga a  tilkynna Tolla- og landamæraeftirlitinu 

1. Farskráningarnúmer 

2. Bókunardagur 

3. Fyrirhuga ur fer adagur e a fyrirhuga ir fer adagar 

4. Nafn 

5. Önnur nöfn í far egabókunargögnum 

6. Heimilisfang 

7. Allar grei sluuppl singar 

8. Heimilisfang sem reikningar eru sendir á 

9. Símanúmer 

10. Fer aáætlun tengd vi komandi far egabókunargögnum 

11. Uppl singar um frí indaklúbb sem takmarkast vi  mílufjölda og heimilisföng 

12. Fer askrifstofa 

13. Starfsma ur fer askrifstofu 

14. Uppl singar í far egabókunargögnum um sameiginleg flugnúmer (code share)  

15. Sta a fer alags far ega 

16. Skipt far egabókunargögn 

17. Tölvupóstfang 

18. Reitur fyrir uppl singar um farmi a 

19. Almennar athugasemdir 

20. Farmi anúmer 

21. Sætisnúmer 

22. Útgáfudagur farmi a 

23. Uppl singar um fyrri tilvik ess a  far egi sem átti bóka an flugmi a mæti ekki vi  innritun 

24. Farangursnúmer 

25. Uppl singar um far ega sem mætir vi  innritun án ess a  eiga bóka  flug 

26. A rar jónustuuppl singar (OSI) 

27. Opinn reitur (SSI/SSR) 

28. Veitandi uppl singa 

29. Hvers kyns breytingar á far egabókunargögnum 

30. Fjöldi fer amanna í far egabókunargögnunum 

31. Sætisuppl singar 

32. Mi ar a ra lei  

33. Uppl singar úr far egauppl singakerfi (APIS) 

34. Reitir sem útfyllast sjálfkrafa samhli a ver i farmi a (ATFQ-reitir) 

 
 

 


