
Vísað er til erindis frá Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis frá 6. maí 2015 þar sem óskað 

er eftir umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Samgöngustofu, 

stjórnsýslustofnun samgöngumála, og lögum um loftferðir, með síðari breytingum 

(gjaldskrárheimildir, lagastoð fyrir EES-innleiðingu), sbr. Þskj. 1144 -  674. mál.

Í 4. gr. frumvarpsins er er lögð til heimild fyrir ráðherra til þess að innleiða reglugerðir frá 

Flugöryggisstofnun Evrópu (EASA) sem rúmast innan reglugerðar ESB nr. 216/2008 um 

sameiginlegar reglur um almenningsflug og stofnun EASA, sbr. 2. mgr. 146. gr. laga. nr. 

60/1998 um loftferðir. En samkvæmt ákvæðum hennar er Framkvæmdastjórninni fengið vald 

til þess að innleiða afleiddar gerðir um nánari framkvæmd þeirra atriða sem falla undir 

framangreinda reglugerð.

Þær innleiðingarreglugerðir sem um ræðir varða ítarlegar útfærslur á fjölmörgum atriðum er 

varða starfsemi flugfélaga, flugrekenda og annarra flugþjónustuaðila. Í dómaframkvæmd og í 

fræðaskrifum varðandi framsal löggjafavarvalds til framkvæmdarvaldsins hefur verið talið að 

gera þurfi ríkar kröfur til þeirra lagaheimilda sem kveða á um heimild framkvæmdarvaldshafa 

til þess að setja reglur sem takmarka stjórnarskrárvarin réttindi s.s. atvinnufrelsi, sbr. 1. mgr. 

75. gr. stjórnarskrárinnar, eða teljast á annan hátt íþyngjandi fyrir borgarana. Hefur m.a. verið 

talið að í slíkum lagaheimildum þurfi að mæla fyrir um meginreglur þar sem komi fram 

takmörk og umfang þess valdframsals sem nauðsynlegt telst[1]. Þær reglugerðir sem 

fyrirsjáanlegt er að settar verði á grundvelli 3. mgr. 146. gr. laga um loftferðir varða m.a. 

upphaflegt og áframhaldandi lofthæfi loftfara, flugáhafnir, leyfisskilyrði flugumferðarstjóra, 

framkvæmd flugs o.fl. Félagið telur að mikilvægt að þessar reglur séu innleiddar með réttum 

hætti enda varða þær mikilvæg atriði í tengslum við flugöryggi. Það er ljóst að 

framangreindar reglur geta falið í sér takmörkun á atvinnufrelsi eða verið íþyngjandi með 

öðrum hætti. Félagið bendir á að nú þegar eru í loftferðarlögum efnislegar heimildir til 

setningar reglugerða sem mögulega ná yfir hluta þeirra reglugerða sem fyrirsjáanlegar eru. 

Ekki verður séð að reglugerðarákvæði það sem frumvarpið gerir ráð fyrir bæti neinu við þær 

heimildir. Þá verður ekki séð að reglugerðarheimild sú sem lögð er til í frumvarpinu geti talist 

fullnægjandi lagastoð í tilfellum sem ekki féllu undir núverandi heimildir enda liggur ekki 

fyrir á þessari stundu hvert efni slíkra reglna yrði og því ekki hægt að kveða á um takmörk og 

umfang þess valdframsals sem nauðsynlegt telst á þessari stundu. Ákvæðið getur því hvorki 

staðið eitt né bætir það nokkru sem máli skiptir við þær heimildir sem fyrir eru. Félagið 

leggur því til að reglugerðarheimild þessi verði felld úr frumvarpinu og lögum breytt, verði

[1] Sjá t.d. Hrd. 1996, bls. 2956



þess þörf, þegar að innleiðingu þessara reglugerða kemur þannig að kveðið verði á um 

umfang og takmörk heimildarinnar í lögunum sjálfum og tilgreint með nánari hætti til hvaða 

atriða og þátta í flugstarfsemi hver og ein reglugerð nær til.
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