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Áhyggjur uppi af
gervigreindinni
�„Við höfum svo sannarlega
áhyggjur. Ég held að allur
listageirinn eins og hann leggur
sig sé órólegur yfir þessu, hvort
sem það eru myndlistarmenn,
rithöfundar eða tónlistarfólk,“
segir Guðrún Björk Bjarnadótt-
ir, framkvæmdastjóri STEFS,
samtaka tón- og textahöfunda,
um gervigreindina og hættuna
á að hún brjóti á höfundarrétti
listamanna.
Persónuvernd fylgist einnig vel

með þróunmála í tengslum við
gervigreindartæknina en engar
tilkynningar hafa borist um
meint brot á persónuverndarlög-
um vegna snjallmenna.» 14

Gætu þurft að fara
langt fyrir bensínið
�Bílar sem gengið hafa fyrir 95
oktana E-5-bensíni undanfarin
ár geta gengið fyrir nýju bens-
ínblöndunni 95 oktana E-10.
Eigendur gamalla bíla sem ekki
þola nýja bensínið geta þurft að
fara langar leiðir eftir 98 oktana
bensíni sem aðallega er að finna
á höfuðborgarsvæðinu og á
Akureyri.
Forstjóri Skeljungs segir nýju

bensínblönduna vera risaskref í
umhverfismálum.» 6

Morgunblaðið/Júlíus

Skeljungur 98 oktana bensín er
vandfundið á landsbyggðinni.

Hörður Vilberg
Ólafur A. Pálsson

Fundinum fylgir
mikilvæg reynsla

�Jón Gunnars-
son dómsmála-
ráðherra segir
mikilvægan
búnað sem
keyptur var til
landsins fyrir
leiðtogafund
Evrópuráðsins,
auk þeirrar
reynslu sem
lögreglumenn

öðlast í tengslum við verkefnið,
auka öryggi borgara hér í landi.
Þetta kemur fram í viðtali við
ráðherrann í Dagmálum, þar sem
hann segir meðal annars að fleira
komi til þegar litið sé til aukins
öryggis, eins og stórauknar fjár-
heimildir til handa lögreglu sem
tryggðar hafi verið á liðnu ári.
Bendir hann á að þeim fjármun-
um hafi m.a. verið varið til þess
að taka af meiri festu á rannsókn
kynferðisbrota og mæta auknum
þunga skipulagðrar brotastarf-
semi. Þá telur hann of mikla
andstöðu við auknar heimildir til
handa lögreglu.» 2

Jón
Gunnarsson

TF-SIF, eftirlitsflugvél Landshelgis-
gæslunnar, var kölluð til landsins frá
Miðjarðarhafi eftir samráð við rík-
islögreglustjóra en vélin hefur sinnt
eftirliti á hafsvæðinu í kringum Ísland
síðan á föstudag. Áhöfn hennar verð-
ur til taks fyrir lögregluna meðan á
leiðtogafundi Evrópuráðsins stendur
en hann hefst í dag.Mikill viðbúnaður
er vegna leiðtogafundarins en þetta
er aðeins í fjórða sinn í 74 ára sögu
ráðsins sem leiðtogar aðildarríkja
koma saman undir merkjum þess.
Ásgeir Erlendsson, upplýsingafull-

trúi Landhelgisgæslunnar, segir tvær
fullmannaðar þyrlur verða í viðbragðs-
stöðu. „Auk þessa verður þyrluáhöfn
á danska varðskipinu Vædderen til
taks ef þörf krefur. Landhelgisgæslan
getur leitað til dönsku áhafnarinnar
og kallað hana út vegna t.d. slysa eða
sjúkraflutninga á landi eða á sjó sem
krefjast aðkomu þyrlu. Danska varð-
skipið verður í nágrenni Reykjavíkur.
Þá verður áhöfnin á varðskipinu Þór
við öryggisgæslu á hafsvæðinu við
Reykjavík auk þess sem séraðgerða-
sveit Landhelgisgæslunnar kemur
einnig að öryggisgæslu að beiðni rík-
islögreglustjóra,“ segir Ásgeir.

Vörnum í lofti verður einnig sinnt
í tengslum við leiðtogafundinn en
flugsveit breska flughersinsmun gæta
loftrýmis Íslands til 19. maí.
Vopnaleit verður framkvæmd í

innanlandsflugi í fyrsta sinn að því
er Sigrún Björk Jakobsdóttir, fram-
kvæmdastjóri innanlandsflugvalla Isa-
via, sagði í samtali við Morgunblaðið.
Hún sagði farþega verða skimaða sem
og handfarangur þeirra.

Málefni Úkraínu í brennidepli
Á fjórða tug þjóðarleiðtoga hafa

boðað komu sína á fundinn, með-
al annarra: Olaf Scholz, kanslari

Þýskalands, Emmanuel Macron,
forseti Frakklands, og Rishi Sunak,
forsætisráðherra Bretlands. Ekki
hefur verið uppgefið hver muni
verða fulltrúi Úkraínu á fundinum
en athygli hefur vakið að Volodimír
Selenskí, forseti Úkraínu, hefur verið
á faraldsfæti um Evrópu undanfarna
daga. Málefni Úkraínu verða meðal
annars í brennidepli og á fundinum
verður stuðningur ráðsins viðÚkraínu
áréttaður.
Birgir Ármannsson, forseti Alþingis,

segir að meiri öryggisógn steðji að
okkur hér í Evrópu en við höfum séð
um áratuga skeið. Segir hann innrás

Rússa í Úkraínu í raun og veru hafa
gerbreytt myndinni hvað öryggismál
í okkar heimshluta varðar. „Ég held
að þó ekki væri nema af þeim sökum
sé fundur jafnmargra evrópskra leið-
toga og stendur fyrir dyrum gríðar-
lega mikilvægur.“ Birgir segir skipta
máli fyrir Ísland að nýta formennsku
landsins í Evrópuráðinu um þessar
mundir til að taka frumkvæði af þessu
tagi. „Ísland þarf að vera fullgildur
þátttakandi í þeim alþjóðasamtökum
sem við tökum þátt í og því geta fylgt
gestgjafaskyldur af þessu tagi. Ég held
að það sé mikilvægt fyrir okkur að
standa vel aðmálum en aðalatriðið er
auðvitað það að fundurinn skili gagn-
legum niðurstöðum sem skipta máli
varðandi stöðu mála í okkar heims-
hluta,“ segir Birgir.
Bandaríkin hafa lýst yfir vilja sínum

til að gerast stofnmeðlimur tjónaskrár
Evrópuráðsins vegna innrásar Rússa í
Úkraínu en stofnun skrárinnar er eitt
lykilviðfangsefna leiðtogafundarins.
Linda Thomas Greenfield, yfirmaður
sendinefndar Bandaríkjanna á fund-
inum og sendiherra Bandaríkjanna
hjá Sameinuðu þjóðunum, verður full-
trúi ríkisins í aðild þess að stækkuðum
hlutasamningi um stofnun skrárinnar.

lLeiðtogafundur Evrópuráðsins hefst í daglMikill viðbúnaður er í borginni

Öryggismál gerbreytt
í okkar heimshluta

Morgunblaðið/Eggert

Einkaþotur Erill hefur verið á Reykjavíkurflugvelli í aðdraganda fundar-
ins. Ljósmyndin hér að ofan var tekin í gærkvöldi á flugvellinum.

Leiðtogafundur» 2, 4 og 13

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

HarpaMikill viðbúnaður hefur verið í miðborginni. Á þaki Hörpumátti sjá tvær skyttur stilla sér upp í gær, sjón sem Íslendingar eru óvanir.


