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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um rannsókn flugslysa.

Vísað er í bréf Samgöngunefndar Alþingis dags 6. febrúar 2003 þar sem óskað er 
umsagnar um frumvarp til laga um rannsókn flugslysa. Bréfið var lagt fram á 89. 
fundi og eftirfarandi umsögn rædd á 90. fundi og afgreidd 2. mars 2003.

Flugráð fagnar því að í frumvarpinu er leitast við að tryggja samræmi íslenskra laga 
við alþjóðleg sjónarmið um flugslysarannsóknir. Upptaka nýrra ákvæða úr viðauka 
13 (Aircraft accident and incident investigation) við stofnsáttmála Alþjóðaflugmála- 
stofnunarinnar (ICAO) er að mati Flugráðs til bóta og er í samræmi við ofangreint 
sjónarmið.

Markmiðið hjá öllum sem starfa að flugmálum er að tryggja eins og kostur er 
flugöryggi. Það er skoðun Flugráðs að i tilviki flugslysarannsókna sem hafa það 
að markmiði að koma í veg fyrir endurtekningu verði það best gert með því að 
tryggja sjálfstæði Rannsóknamefndar flugslysa og takmörkun á aðgangi að gögnum 
sem nefndin aflar sér við einstakar rannsóknir.
Þetta er meginsjónarmið sem liggur að baki því að Flugráð styður þær greinar 
frumvarpsins sem fjalla um takmörkun á aðgangi annarra yfirvalda að 
rannsóknargö gnum.

Þrátt fyrir að í frumvarpinu sé margt sem horfir til bóta vill Flugráð gera eftirfarandi 
athugasemdir.

Viða í frumvarpinu er vísað til Flugmálastjómar. Lagt er til að í staðinn komi 
Flugmálastjóm íslands.

í frumvarpinu er gerð sú meginbreyting 3.gr. að ekki er gert ráð fyrir að 
forstöðumaður og aðstoðarmaður hans séu hluti af rannsóknamefndinni heldur séu 
ráðnir sérstaklega 4.gr. Hér virðist sem stefnt sé að því að rannsóknir sem slíkar séu 
aðskildar frá nefndinni sem að lokum er ætlað að bera ábyrgð á endanlegri skýrslu.
1 12.gr. er kveðið á um að rannsóknarstjórinn (chief inspector) fari með yfirstjóm 
vettvangsrannsóknar og geti einn tilnefnt mann í sinn stað.
I fyrsta lagi virðist vera um nokkum rugling að ræða þegar rætt er um forstöðumann 
(rannsóknarstjóra, chief inspector) og stjómanda rannsóknar (chief investigator in
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charge) í einstökum málum og kemur þessi ruglingur nokkrum sinnum fram í 
frumvarpinu og athugasemdum með því.
I öðru lagi er ekki gert ráð fyrir því að nefndarmenn geti verið stjómendur rannsókna 
(chief investigator in charge) í einstökum málum heldur er það bundið við 
forstöðumann og aðstoðarmann hans.
Þetta fyrirkomulag gengur að mati Flugráðs ekki upp og er í raun ónauðsynlegt. Hægt 
er að ná markmiðum um aðskilnað á rannsókn sem slíkri og ábyrgð nefndar með því 
að einstakir nefodarmenn geti verið stjómendur rannsóknar (chief investigator in 
charge) í einstökum málum en víki þar með úr nefndinni og í þeirra stað komi þá 
varamenn inn í nefndina þegar verið er að fjalla um og afgreiða tiltekin mál.
Mjög óraunhæft er að ætla tveimur mönnum að ganga vaktir allan ársins hring og vera 
jafnframt stjómendur rannsókna í öllum tilfellum.
Flugráð leggur til að í stað þess að binda hlutverk stjómanda rannsóknar við 
rannsóknarstjóra og aðstoðarmann hans verði frumvarpinu breytt til að mögulegt verði 
að nýta nefndarmenn til þeirra starfa jafnframt eins og gert hefur verið fram að þessu. 
Við breytingu á lögunum þarf að tryggja að starfsskipulagi innan nefndarinnar sem 
fram að þessu hefúr reynst vel verði ekki kastað fyrir róða.

I 6. gr. eru gerð mjög ströng hæfisskilyrði um starfsmenn nefndarinnar sem í raun 
útiloka flesta þá sem setið hafa í rannsóknamefnd flugslysa frá starfi stjómanda 
rannsóknar í einstökum málum.
í 5 gr. kemur hins vegar fram að um hæfi nefndarmanna fari eftir II kafla 

stjómsýslulaga nr. 37/1993.
Flugráð telur að nægilegt sé að hæfisskilyrði fari eftir ofangreindum 
stjómsýslulögum. Það er ástæðulaust og óraunhæft að mati Flugráðs að herða þau 
hæfisskilyrði enn frekar.
Gangi 6. gr. fhimvarpsins eftir og verði ekki gerð sú breyting sem Flugráð leggur til 
þ.e. að gera nefndarmönnum kleift að taka að sér starf stjómanda rannsóknar virðist 
blasa við að í mörgum málum þurfi að leita aðstoðar erlendis frá við rannsóknir 
flugslysa.

I 7. gr. þar sem fjallað er um lögsögu er m.a. vísað til íslenska flugstjómarsvæðisins. 
Þetta er óheppilegt orðalag í lögum þar sem þetta svæði getur verið breytilegt og í 
raun á Island ekki flugstjómarsvæði utan íslenskrar lofthelgi. Lagt er til að vísað 
verði til flugupplýsinga-og flugstjómarsvæðis sem ísland veitir þjónustu. (BIRD 
FIR/CTA)

I 8. gr.er gert ráð fyrir útvíkkun á rannsóknarskyldu Rannsóknamefndar flugslysa til 
að draga úr afleiðingum flugslysa. Þetta er að mati Flugráðs jákvætt þar sem verið er 
að fela Rannsóknamefndinni verkefiii sem ekki em á borði annarra, en nauðsynlegt er 
að sinna.
Þetta orðalag getur innifalið margt m.a. læknisfræðilegan þátt sem hæpið er að draga 
Rannsóknamefnd flugslysa inn í og er lagt til að undanskilja þann þátt.

Þegar borinn er saman texti 12. gr. og sú skylda sem lögð er á Rannsóknamefnd 
flugslysa að gera rannsóknarskýrslu virðist þetta ferli ekki ganga upp. 
Rannsóknamefndin þarf að mati Flugráðs að koma meira að rannsókninni sjálfri ef 
hún á að bera ábyrgð á rannsóknarskýrslu og er því errn lagt til að ekki verði sá 
aðskilnaður á störfum forstöðumanns og aðstoðarmanns hans og nefndinni sem 
frumvarpið gerir ráð fyrir.



Það er grundvallaratriði að mati Flugráðs, eins og áður hefur komið fram, að 
takmarkaður sé aðgangur að gögnum sem Rannsókname&d flugslysa aflar sér við 
rannsókn á flugslysum og óhöppum. í 19. gr. og í athugasemdum með 19. og 21. gr. 
er tekið á þessu atriði.
í bréfi Alþjóðaflugmálastofnunarinnar dags. 30. ágúst 2002 (áætluð gildistaka 25. 
nóvember 2004) er kynnt breyting á grein 5.12 í viðauka 13 hjá 
Alþjóðaflugmálastofhuninni og er tilgangurinn að styrkja það ákvæði sem fjallar um 
afhendingu á gögnum á hljóðritum um borð í loftförum. Jafnframt er lögð áhersla á 
að hafa þurfi í huga áhrif á flugöryggi þegar dómsúrskurður er kveðinn upp um 
afhendingu gagna.

í samræmi við þær fyrirhuguðu breytingar leggur Flugráð til að d liður 19. gr. verði 
undanskilinn þegar fjallað er um aðgang að gögnum.

Flugráð telur að ísland eigi að vera í fararbroddi í innleiðingu á slíkum ákvæðum sem 
stuðla að flugöryggi og sé því ekki nauðsynlegt að biða eftir að dagsetningu 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar ef á annað borð er talið að ákvæðið stuðli að 
flugöryggi.

í 23. gr. er fjallað um endurupptöku mála þar sem samgönguráðherra er heimilt að 
fela Rannsóknamefnd flugslysa að endumpptaka mál án þess að því séu sett nein 
skilyrði.
Flugráð telur að hér sé um mjög varhugaverða breytingu að ræða og líkur á því að 
gerð verði krafa á samgönguráðherra um endurupptöku í mörgum tilfellum þar sem 
oft má gera ráð fyrir því að einhver aðili máls verði ósáttur.
í viðauka 13 við stofnsáttmála Alþjóðaflugmálastofnunarinnar segir í grein 5.13. "If 
after the investigation has been closed new and significant evidence becomes 
available the State which conducted the investigation shall re-open i t”.
Flugráð sér ekki ástæðu til þess að ganga lengra en hér er lagt til og leggur til að 
samgönguráðherra hafi heimild til að láta endurupptaka mál komi fram ný gögn eða 
eitthvað það sem líkur eru á að geti breytt niðurstöðu fyrri rannsóknar.
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