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FÍF telur að þær breytingar sem gerðar hafa verið á frumvarpinu hvað varðar meðferð 
og varðveislu gagna til mikilla bóta.

Um 1. gr.
1. mgr.: „Akvœði laga þessara taka til flugslysa og flugatvika, þ.m.t. 

flugumferðaratvika, sem eru í lögum þessum nefndflugslys. Samgönguráðherra skal í 
reglugerð tilgreina hvað fellur undir flugslys samkvœmt lögum þessum, í samrœmi við 
skilgreiningar í alþjóðasamningum sem Island er aðili að. “
Þetta er nánast óbreytt frá því sem segir í 1. gr. núgildandi laga, en í athugasemdum 
við greinina í frumvarpi sem varð að núgildandi lögum segir: ,, Til hagrœðis er orðið 
flugslys aðeins notað, þ.e. bœði um flugslys og flugatvik, annars staðar í ákvœðum 
þessa kafla “. Eflaust er af því hagræði að nota eitt orð sem samheiti yfir hugtökin 
flugslys, flugatvik og flugumferðaratvik en að nota orðið flugslys í þessum tilgangi er 
beinlínis villandi og veldur ruglingi við lestur laganna og óvissu um hvað átt er við. 
Réttara væri að nota eitthvert annað orð sem mætti skilgreina sem samheiti fyrir þessi 
þijú hugtök. FIF bendir á enska orðið „occurrence“ (hugsanlega „frávik“ á íslensku) 
sem farið er að nota í gögnum Eurocontrol og Evrópusambandsins en skilgreining á 
því nær einmitt yfír hugtökin sem hér um ræðir: ,,"Occurrence" means accidents, 
incidents and serious incidents as defined in Article 3, point (a), (j) and (k), o f 
directive 94/56/EC as well as other defects or malfunctioning o f an aircraft, its 
equipment, ground equipment and any element o f the Air Navigation System which is 
used or intended to be used for the purpose or in connection with the operation o f an 
aircraft or with the provision o f an air traffic management service or navigational aid 
to an aircraft“ (Úr „Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on occurrence reporting in civil 
aviation“).

Rétt er að benda á að að í tilskipun ráðs Evrópusambandsins nr. 94/56/EC, frá 
21. nóvember 1994, er ekki minnst á hugtakið flugumferðaratvik (Air Traffic 
Incident)og þar af leiðandi er þar engin skilgreining á því. Sama máli gegnir um 
ICAO ANNEX 13. Þá skilgreiningu hugtaksins „flugumferðaratvik” sem er að finna í
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reglugerðum nr. 852/1999 um rannsóknamefnd flugslysa og nr. 126/1998 um 
tilkynningarskyldu flugslysa og flugatvika (ath. ekki flugumferðaratvika) hefur FÍF 
ekki fundið í alþjóðasamningum. Skilgreining flugumferðarsviðs Flugmálastjómar 
(sjá meðfylgjandi skjal: meðferð flugumferðaratvika) er svo enn önnur en skilgreining 
samgönguráðherra í fyrrgreindum reglugerðum.

Um 2. gr.
1. mgr.: „Flugslysarannsóknir samkvæmt lögum þessum miða aðeins að því 

að koma í veg fyrir að flugslys endurtaki sig og stuðla að auknu öryggi íflugi. “ 
Ólíklegt verður að telja að flugslys endurtaki sig þó e.t.v. gæti orðið annað flugslys af 
sömu eða svipuðum orsökum. FIF telur réttara að 1. mgr. verði eftirfarandi: 
Flugslysarannsóknir samkvœmt lögum þessum miða aðeins að því að stuðla að auknu 
öryggi íflugi.

Um 3. gr.
1. mgr.: „Rannsóknarnefnd flugslysa fer með rannsóknir flugslysa hér á landi 

eftir því sem nánar er mœlt fyrir um í lögum þessum. Slíkar rannsóknir skulu gerðar í 
samrœmi við skuldbindingar í alþjóðasamningum sem Island er aðili að. “
Þessi gr. er efnislega sú sama og 1. mgr. 2. gr. núgildandi laga. I athugasemdum við 2. 
gr. í frumvarpi sem vað að núgildandi lögum segir m.a.: „...er ífrumvarpinu gert ráð 
fyrir þeirri mikilvœgu breytingu á rannsóknum flugslysa að slík rannsókn er alfarið 
tekin úr höndum flugmálastjórnar og fengin einum sjálfstæðum og óháðum 
rannsóknaraðila, Rannsóknarnefnd flugslysa ...“. Ennfremur segir m.a. í III kafla 
athugasemda með frumvarpinu: „Mikilvœgasta breyting á rannsóknum flugslysa, sem 
frumvarp þetta gerir ráð jyrir er, að rannsóknarheimildir- og skyldur 
flugmálastjórnar eru alfarið felldar niður og rannsókn lögð í hendur eins sjálfstœðs 
og óháðs aðila, Rannsóknarnefndar flugslysa. “

FÍF gengur út frá því að þetta verði áfram markmið laganna en telur að leggja 
beri meiri áherslu á það í lagatextanum. FÍF vill einnig nota þetta tækifæri til að benda 
samgöngunefhd á að þrátt fyrir yfirlýst markmið laganna hefur Flugmálastjóm verið 
mjög virk í „rannsóknum“ atvika með eða án vitundar rannsóknamefndar flugslysa 
(Sjá t.d. meðfylgjandi skjal um meðferð flugumferðaratvika).

Um 7. gr.
Þessi grein er nánast samhljóða 5. gr. núgildandi laga ef undanskilin er síðasta 

málsgreinin sem er viðbót. Einnig er sú breyting gerð frá núgildandi lögum að í d. lið 
frumvarpsins er talað um „flugslys“ þar sem í lögunum er „flugatvik“. FÍF telur að 
orðið „flugslys“ sem safnheiti yfir flugslys, flugatvik og flugumferðaratvik sbr. 1. gr. 
geti valdið óvissu um hvað hér sé átt við. Á það skal einnig bent að b. og d. liðir 2. 
mgr. falla utan lögsögu rannsóknamefndarinnar eins og henni er lýst í 1. mgr. 
Upptalningin í liðum a. til d. í 2. mgr. vekur spumingar um hvort nefndin eigi ekki að 
rannsaka flugslys (flugslys, flugatvik, flugumfeðarstvik) þar sem hervélar koma við 
sögu á eða yfir íslensku yfirráðasvæði eða í íslensku flugstjómarsvæði, t.d árekstur 
tveggja hervéla eða hervélar og borgaralegrar vélar svo og árekstur tveggja 
borgaralegra véla, sem ekki eru skráðar á Islandi og á sér stað utan íslensks 
yfirráðasvæðis en innan íslenska flugstjómarsvæðisins. Hvað með flugatvik véla sem 
ekki eru skráðar á Islandi og á sér stað utan íslensks yfirráðasvæðis en innan 
flugstj ómarsvæðisins?

Um 8. gr.



í 1. mgr.: „... Hún ákveður sjálf hvenær efni eru til rannsóknar flugslyss í 
samræmi við ákvæði laga þessara. “

Svo virðist sem nefndinni séu með þessu gefnar fijálsar hendur um hvort hún 
rannsakar flugslys (flugslys, flugatvik, flugumferðaratvik). Þó er í 2. mgr. 7. gr. talað 
um skyldu nefndarinnar til að rannsaka það sem talið er upp í liðum a. til d.

Hvað varðar 5. mgr. telur FÍF mjög varasamt að ráðherra geti falið 
rannsóknamefndinni að rannsaka atriði sem ekki tengjast flugslysi (flugslysi, 
flugatviki flugumferðarstviki) eins og fram kemur í 5. mgr.. Almennt flugöryggi 
heyrir undir eftirlitsskyldu Flugmálastjómar, í þessu tilfelli flugörryggissvið. FÍF telur 
að 5. mgr. ætti að fella niður.

Um 12. gr.
1. mgr.: „ Yfirstjórn vettvangsrannsóknar er í höndum rannsóknarstjóra. “
Hvar er vettvangur þegar um er að ræða flugatvik eða flugumferðaratvik?

Um 13. gr.
1. mgr.: „Þar sem flugslys hefur orðið má hvorki hreyfa né flytja á brott 

loftfarið, hluta þess, innihald þess né hrófla við ummerkjum slyssins uns rannsókn er 
lokið nema rannsóknarstjóri hafi heimilað það. “

Sé orðið flugslys notað í þeirri merkingu sem kveðið er á um í 1 gr. 
frumvarpsins (flugslys, flugatvik, flugumferðaratvik), verður þessi grein fáránleg. 
Flugvélar í 35000 feta hæð sem lenda í flugatviki eða flugumferðaratviki sem ekki 
enda með slysi, halda auðvitað áfram flugi sínu. Ljóst er að hér er átt við hið eiginlega 
flugslys (slys) þar sem um er að ræða flak flugvélar. FIF vill enn ítreka mikilvægi 
þess að notuð séu rétt hugtök eins og við á. Einnig er rétt að benda á að það vantar 
algjörlega fyrirmæli um framkvæmd rannsóknar á flugatvikum og 
flugumferðaratvikum.

Um 17. gr.
1. mgr.: „Þegar rannsókn er lokið skal rannsóknarnefnd flugslysa svo fljótt 

sem verða má semja skýrslu um niðurstöðu rannsóknarinnar og birta hana. I  
skýrslunni skal gerð grein fyrir orsök eða sennilegri orsök slvssins aukþess sem þar 
skulu gerðar tillögur um þœr varúðarráðstafanir sem gera má til þess að afstýra 
frekari slysum a f sömu eða líkum orsökum, sbr. 10. gr., eða draga úr afleiðingum 
þeirra. “

I málsgreininni er tvisvar talað um „slys“ þar sem líklega er átt við safnheitið 
„flugslys“ ??.

Um 19. 20. og 21. gr.
FÍF telur að sú meðferð og vemd gagna sem lögð er til í þessum greinum 

frumvarpsins sé ásættanleg. Hins vegar er rétt að benda nefndinni á að hægt er að 
nálgast mikið af þeim gögnum sem fjallað er um í 19. gr. hjá Flugmálastjóm.

í 75. gr laga nr. 60/1998 um loftferðir er í 2. mgr. kveðið á um heimild 
Flugmálastjómar til að taka upp hvers konar fjarskipti vegna flugumferðar og í 3. 
mgr. að ráðherra skuli setja reglugerð (þessi reglugerð hefur ekki verið sett) um 
framkvæmd upptöku, varðveislu, afspilun og skráningu og í 4. mgr er kveðið á um að 
óviðkomandi skuli ekki veittur aðgangur nema skv. sérstakri lagaheimild eða 
dómsúrskurði. í athugasemdum við 14. gr. frumvarps til laga um breytingu á lögum 
um loftferðir sem samþykkt var sem lög nr. 21/2002 segir: „ Tilgangur með 
hljóðritunum er að tryggja greiðan og öruggan aðgang að upplýsingum um fjarskipti



flugstjórnarmiðstöðvar og flugturns íþeim tilgangi að geta upplýst flugatvik sem hafa 
átt sér stað og til að stuðla megi almennt að bœttu öryggi í flugi. “ Ljóst er skv. þessu 
að ekki hafa aðrir en rannsóknamefnd fluslysa lagalegan rétt til að hlusta á eða afrita 
þessar upptökur. Þrátt fyrir þetta hlusta starfsmenn Flugmálastjómar á og afiita 
upptökur af fjarskiptum og samskiptum flugumferðarstjóra á vinnustað (sbr. b. og d. 
lið 1. mgr 19. gr.) Einnig, eins og fram kemur í meðfylgjandi upplýsingabréfi 
Flugmálastjómar um meðferð flugumferðaratvika, tekur Flugmálastjóm sér það vald 
sem af henni var tekið með núgildandi lögum um rannsókn flugslysa og rannsakar 
flugumferðaratvik (skilgreining Flugmálastjómar á flugumferðaratviki er raunar mun 
víðtækari en lögin gera ráð fyrir). Yfirmenn Flugmálastjómar geta beitt 
húsbóndavaldi sínu til að yfírheyra flugumferðarstjóra og láta þá gera skýrslur (sbr. a. 
lið 1. mgr 19. gr. frumvarps). Ekki verður séð að þau gögn sem til verða hjá 
Flugmálastjóm með þessum hætti njóti neinnar vemdar. t.d. gagnvart 
upplýsingalögum.

í 21. gr. frumvarpsins kemur fram að með dómsúrskurði sé aðeins hægt að fá 
afrit af upptökum skv. 16. gr. Ekki verður séð að dómari sjái ástæðu til að snúa sér til 
rannsóknamefhdarinnar vegna þessa því að hann getur fengið upptökumar 
óritskoðaðar hjá Flugmálastjóm skv. 4. mgr. 75. gr. loftferðalaga, ákvæðið í 
frumvarpinu er því í raun merkingarlaust meðan ákæðinu í lögum um loftferðir er 
ekki breytt. Sambærileg gögn þeim sem sem rannsóknamefhdin má aldrei afhenda, 
þ.e. sbr. a. lið 1. mgr. 19. gr. væri hugsanlega hægt að fá hjá Flugmálastjóm með 
vísan til upplýsingalaga.

Virðingarfyllst f.h. FÍF,

formaður ritari

Meðfylgjandi: Upplýsingabréf Flugmálastjómar, meðferð flugumferðaratvika



Upplýsingabréf
Númer: 03009

Dags: 13.06/03
Efiii:

Meðferð flugumferðaratvika Fellirniður: 95005

Gildir til:

1. Flugumferðaratvik (Air Traffic Incident) og flokkun þeirra.

1.1. Flugumferðaratvik er atvik, þegar liggur við árekstri loftfara eða upp koma alvarleg vandamál, er 
rekja mætti til gallaðra vinnuaðferða eða vegna skorts á því, að staðfestum vinnuaðferðum sé fylgt svo og 
bilana í flugöryggisbúnaði jarðstöðva.

1.2. a) Flugumferðaratvik sem flokkast sem árekstrarhætta (Near Collision) eru nánar skilgreind sem:

i) Raunveruleg árekstararhætta, þ.e. þegar árekstri var þvf aðeins forðað, að annar
eða báðir flugmennimir, sem í hlut áttu viku eða loftförin komu það nálægt hvort öðru, að það 
hefði verið gert, ef tími hefði verið til og flugmermimir hefðu séð til hvors annars i tæka tíð. 
(Viðmiðunarfjarlægð innan við 50 metra/150 fet milli loftfara*).

ii) Hugsanleg árekstrarhætta, þ.e. þegar a.m.k. annar flugmannanna gerði eða hefði gert 
fyrirbyggjandi ráðstafiiir, ef hættan var fyrirsjáanleg í tíma til þess að koma í veg fyrir 
hugsanlegan árekstur. (Viðmiðunarfjarlægð innan við 150 metrar/ 500 fet milli loftfara*).

iii) Ekki veruleg hætta á árekstri. Flugmenn viku ekki eða hefðu ekki vikið, ef þeir hefðu séð til 
hvors annars. Gróft brot á aðskilnaðarreglum, þar sem fjarlægð milli loftfaranna var innan 
við 20% af aðskilnaði (1 sjómila á ratsjá*).

* Fjarlægðir milli loftara, samanber grein hér að ofen, eru aðeins til viðmiðunar. Ef vafi leikur á 
floklcun atviks þá úrskurða framkvæmdastjórar flugumferðarsviðs og flugöryggissviðs hvemig 
flokkunin á að vera.

b) Vinnuaðferð (Procedure).
Brot eða gallar á vinnuaðferðum, svo sem aðskilnaðarskortur annar en um getur í
1.2 a) iii) hér að ofan.

c) Flugöryggisbúnaður j arðstöðva.

2. Tilkynning flugumferðaratviks.

2.1 Þegar flugumferðaratvik verður innan íslenska flugupplýsinga/flugstjómarsvæðisins skal skráning 
og meðferð atviksins vera samkæmt “ATM Safety Management Manual” (öryggisstjómunarhandbók) og 
“Safety Management Procedures 1” (SMPl).
Tvær tegundir eyðublaða eru til fyrir tilkynningar um flugumferðaratvik, þ.e eyðublað fyrir tilkynningu 
flugstjóra og eyðublað fyrir skýrslu starfsmanns flugumferðarsviðs. Ef frekari upplýsinga er þörf firam yfir 
það, er rúmast á eyðublöðunum skal skrá þær á sér blað og hefta við tilheyrandi eyðublað.

2.2 Samkvæmt SMPl skráir forsvarsmaður vaktarinnar stutta atvikalýsingu í dagbók, en viðkomandi 
star&maður atviksskýrslu, samanber eyðublað. Forsvarsmaður vaktarinnar fyllir út eyðublað samkvæmt 
tilkynningu flugstjóra, ef borist hefur.

2.3 Ef legið hefiir við árekstri loftfara samkvæmt gr. 1.2 a), skal forsvarsmaður vaktar eða starfsmaður 
sem er einn á vakt, tilkynna yfirflugumferðarstjóra eða forsvarsmanni Flugmálastjómar um atvikið, en hann 
tilkynni framkvæmdastjóra flugumferðarsviðs, flugöiyggissviði og flugmálastjóra.

2.4 í öðrum tilvikum en árekstrarhættu skal tilkynna yfirflugumferðarstjóra samkvæmt SMP1 eða 
forsvarsmanni flugmálastjómar, er tilkynni framkvæmdastjóra flugumferðarþjónustu.

Upplýsingabréf



3. Rannsókn flugumferðaratvika.

3.1 Flugumferðaratvik, þar sem um er að ræða árekstrarhættu, samanber gr. 1.2 a), rannsaki nefnd 
skipuð fulltrúa verklagsdeildar flugumferðarsviðs og fulltrúa flugöryggissviðs. Nefiadin hefji störf eins 
skjótt og unnt er og leitist við að greina aðdraganda og orsök atviks og leggi niðurstöðu sina fyrir 
framkvæmdastjóra flugumferðarsviðs og flugöryggissviðs, er, e f samþykkir eru niðurstöðu þeirra, leggja 
hana fyrir flugmálastjóra, ásamt tillögum til úrbóta.

3.2 Flugumferðaratvik önnur er greint er frá I gr. 3.1. hér að ofan, rannsaki verklagsdeild 
flugumferðarsviðs skv. SMPl.

3.3 Þegar rannsaka þarf meinta árekstrarhættu, þar sem starfsmenn flugumferðarsviðs hafa átt hlut 
að máli, skal hlutaðeigandi starfsmaður eða starfsmenn leystir frá þeim störfiim, er tengd eru atvikinu og 
fengin önnur óskyld störf meðan frumrannsókn atviksins fer fram. Forsvarsmaður deildarinnar og 
verklagsdeild flugumferðarsviðs ákveði, hvenær starfsmaður (starfsmenn) hefji fyrri störf á ný. 
Hlutaðeigandi stmísmaður skal einnig undirgangast þjálfun og hæfhispróf.

4. Fyrirbyggjandi aögeröir.

4.1 Forsvarsmönnum og starfsmönnum þeirrar flugumferðarsviðsdeildar, er hlut eiga að máli, skulu 
kynntar niðurstöður rannsóknarinnar og tillögur til úrbóta skv. SMPl.

4.2 Deildarstjóri þeirrar flugumferðarsviðsdeildar, er hlut á að máli, kynni framkvæmdastjóra 
flugumferðaiþjónustu rnnan þriggja vikna til hvaða ráðstafana hann hafi gripið til að koma f veg fyrir 
endurtekningu atviksins.

5. Afhending rannsóknarskýrslna.

5.1 Eftirfarandi aðilum skal afhent rannsóknarskýrslur:

a) Árekstrarhætta samkvæmt gr. 1.2 a).
Flugmálastjóra 
Flugöryggissvið 
Rannsóknamefijd flugsiysa 
Hlutaðeigandi flugrekanda 
Framkvæmdastjóra flugumferðarsviðs 
Hhitaðeigandiflugumferðarsviðsdeild.

b) V innuaðferðir/flugörvggisbúnaður iarðstöð.
Framkvæmdastjóra flugumferðarsviðs 
Hlutaðeigandi flugrekanda
Framkvæmdastjóra flugleiðsögu, e f vegna flugöryggisbúnaðar.
Hlutaðeigandi flugumferðarsviðsdeild.

6. Varsla rannsóknargagna.

6.1 Verklagsdeild flugumferðarsviðs varðveitir öll frumgögn um flugumferðaratvik.

6.2 Skráning upplýsinga af segulbandsupptöku flugumferðarþjónustu skal gerð á þar til gerð 
eyðublöð, staðfest með undirskrift starfsmanns flugöryggissviðsins og stimpli þess, þegar um 
árekstrarhættu er að ræða.

6.3 Óviðkomandi skal stranglega bannaður aðgangur að segulbandsupptökutækjum 
flugumferðarsviðs. Ef upplýsinga er þörf skal leita samþykkis flugmálastjóra.

7. EyðublöÖ.

8.1 Sjá meðfylgjandi:

Eyðublað fyrir skýrslu starfsmanna flugumferðarsviðs.
Eyðublað fyrir tílkynningu flugstjóra um flugumferðaratvik.

________
Helgi Bjömsson, 7 
yfirflugumferðarstj ór i
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