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Efni: Umsögn FFÍ um 586. mál; frumvarp til laga um loftferðir

Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis óskaði eftir umsögn Flugfreyjufélags Íslands (FFÍ) um 
frumvarp til laga um loftferðir, þingskjal 994, 586. mál á 151. löggjafarþingi 2020- 2021.

FFÍ fagnar heildarendurskoðun loftferðalaga og telur frumvarpsdrög vera skref í rétta átt. Hins vegar 
telur FFÍ að ganga hefði mátt enn lengra varðandi vinnuvernd flugverja en gert er í núverandi 
frumvarpsdrögum

Ólíðandi er áhafnir loftfara búi við lakari löggjöf um vinnuvernd en aðrir þeir sem falla undir lög um 
aðbúnað, hollustuhættuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980.

FFÍ hefði talið það vænlegri kost að flugverjar gætu byggt beinan rétt á lögum um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 með einhvers konar takmörkunum í ljósi 
sérstöðu flugsins. Með almennu vinnuverndarlögunum nr. 46/1980 hafa verið settar mikilvægar 
reglur um vinnuvernd starfsmanna og einnig eru þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands 
innleiddar með lögunum ásamt því að margar framkvæmdarreglur hafa verið settar á grundvelli 
lagana. Með því að undanskilja áhafnir frá almennu vinnuverndarlögunum skapast hætta á 
mistökum í innleiðingu og breytinga er þörf á mörgum stöðum í hvert sinn sem innleiðing ESB 
gerða er tekin inn á grundvelli almennu vinnuverndarlaganna.

Ef breytingar verða ekki gerðar á frumvarpinu og núverandi tillaga fær fram að ganga er mjög 
mikilvægt að tryggt verði að núverandi reglugerð nr. 680/1999 um ráðstafanir er stuðla að 
bættu öryggi og heilsu flugverja um verði endurnýjuð og uppfærð í heild sinni ásamt því að 
tryggt verði að áhafnir búi við sömu réttarvernd og aðrir landsmenn.

Margt af því sem FFÍ lagði til í upphaflegri umsögn sinni hefur verið tekið til greina og er því 
fagnað og styðjur FFÍ breytingar þar að lútandi.

Innan FFÍ er starfandi hópur sem hefur lent í alvarlegum loftgæðaatvikum um borð í íslenskum 
loftförum og eru þeir félagsmenn margir hverjir óvinnufærir vegna sinna veikinda. Afleiðingarnar 
eru í mörgum tilfellum alvarlegur langvarandi heilsubrestur og ekki er séð fyrir hvert framhaldið



verður. Tryggja þarf farveg fyrir slík mál og að lagaramminn sé þess eðlis að mál þessi verði 
rannsökuð og úrræði liggi fyrir, lendi aðilar í slíkum atvikum.

Flugfreyjufélag Íslands áskilur sér rétt til að koma með frekari athugasemdir til samgöngu- og 
umhverfisnefndar vegna meðferðar frumvarpsins ásamt því að lýsa sig reiðubúið til að veita 
frekari umsögn eða gögn varðandi ofangreind atriði sé þess óskað.
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