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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um rannsókn flugslysa

Vísað er til bréfs yðar, dags. 13. febrúar sl., þar sem Flugleiðum var boðið að senda 
inn umsögn um frumvarp til laga um rannsókn flugslysa. Ég vil hér með þakka fyrir 
þetta boð og einnig fyrir þann frest sem nefiidin hefur veitt til umsagnar.

Það er grundvallarsjónarmið Icelandair að stjómvöldum beri að veita Rannsóknar- 
nefnd flugslysa þá aðstöðu sem nauðsynleg er til að nefiidin geti sinnt sínu hlutverki 
til samræmis við hinn alþjóðlega staðal og jafnframt til samræmis við það sem þekkist 
í okkar nágrannaríkjum. Þetta ákveðna frumvarp stuðlar að því í meginatriðum og því 
ber að fagna. Hins vegar leyfir félagið sér að gera við frumvarpið eftirfarandi athuga- 
semdir:

II. og III. kaflar fhimvarps:
í þessum kafla er gert ráð fyrir því að breyting verði á skipun nefhdarinnar og meiri 
aðskilnaður milli starfsmanna hennar og nefiidarmanna. Ekki verður séð að þessi 
breyting sé til þess fallin að bæta starf nefiidarinnar auk þess sem í frumvarpinu er 
ekki að fullu ljóst hver á að vera verkaskipting nefhdarinnar og starfsmanna hennar 
við rannsókn flugslysa. Það er reynsla Flugleiða og síðar Icelandair af samvinnu við 
Rannsóknamefnd flugslysa að núgildandi fyrirkomulag um skipan nefhdarinnar hafi 
gefist vel.

IV. kaflar frumvarps:
Allur aðgangur að viðkvæmum rannsóknargögnum til annarra aðila en Rannsóknar- 
nefndar flugslysa er ekki líklegur til að verða í þágu flugöryggis. Því meiri vemd sem 
slík gögn í vörslu nefhdarinnar fá, því meira traust og trúnaður er líklegt að ríki um 
hannar starf. Slíkt traust og slíkur trúnaður er til þess fallinn að þeir aðilar sem hags- 
muna eiga að gæta við flugslysarannsóknir leggi fram allar upplýsingar sem nýst geta 
til að upplýsa um orsök flugslyss. Slík vemd er því beinlínis í þágu flugöryggis. I 
samræmi við þetta er talið rétt að ákvæði 21. gr. frumvarpsins um aðgang að gögnum 
gildi ekki um e-lið 19. greinar.
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