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Utanríkisráðuneytið vísar til stjómarfrumvarps samgöngu- og sveitarstjómarráðuneytis til 
lagaum loftferðir (586. mál, 151. lþ.)

Samráðsferli fór fram um ffumvarpið áður en það var lagt fram á Alþingi og tók 
utanríkisráðuneytið þátt í því ferli. Frumvarpið var þá rætt í þeirri mynd sem birtist í 
samráðsgátt Alþingis 19. október 2020. Ákvæði 188. gr. frumvarpsins sem fjallar um heimild 
til gerðar samninga á vettvangi loftferða við önnur ríki var svohljóðandi:

Heimild ríkisstjórnar til samningagerðar.

Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga um markaðsaðgang flugrekenda og 
annarra er annast flugtengda starfsemi, gagnkvæma viðurkenningu vottana, réttinda, 
heimilda og úttekta, og aðra samninga íþágu loftferða, þ.m.t. á sviði flugöryggis og 
vemdar við erlend ríki, alþjóðlegar og svœðisbundnar stofnanir.

Greinargerð með frumvarpinu varðandi ákvæði 188. gr.:

Hér er lagt til að lögfest verði almenn heimild ríkisstjórnar til að gera samning við 
stjórnir erlendra ríkja og alþjóðlegar og svœðisbundnar stofnanir. Byggist greinin 
að mestu leyti á 1. mgr. 146. gr. b í núgildandi lögum og er œtlað að taka til ýmissa 
tegunda samninga í þágu loftferða, tvíhliða og fjölhliða. Um er að ræða lítilsháttar 
útvíkkun frá núgildandi lögum .... Að öðru leyti er horft tilýmissa tegunda samninga 
allt frá samningum um markaðsgang (svonefndir loftferðasamningar)....

Orðalagið „ríkisstjóminni er heimilt“ var í sámfæmi við orðalag 1. mgr. 146. gr. b í 
núgildandi loftferðalögum nr. 60/1998.

Eftir að samráðsferli lauk hefur orðið breyting á 188. gr. frumvarpsins. Við ffamlagningu á 
Alþingi er 188. gr. á þann veg að í stað „ríkisstjóminni“ er nú „ráðherra“. Sambærilega 
breytingu er einnig að finna í greinargerð með lögunum.

Orðalag greinargerðarinnar bendir til þess að túlka beri ákvæðið mjög rúmt og er ráðherra 
veitt víðtækt samningsumboð til gerðar „ýmissa tegunda samninga í þágu loftferða, hvort sem 
er tvíhliða eða fjölhliða.“
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Loftferðasamningar eru hluti af neti alþjóðlegra viðskiptasamninga sem falla undir 
utanríkisráðuneyti eins og önnur utanríkisviðskiptamál. Samningar í þágu loftferða eru eins 
og segir í framangreindri tilvísun í greinargerð „samningar um markaðsaðgang.“ 
Loftferðasamningar eru því hluti af alþjóðlegum viðskiptasamningum með það að markmiði 
að liðka fyrir milliríkjaviðskiptum. Loftferðasamningar falla því undir utanríkisráðuneyti eins 
og önnur utanríkisviðskiptamál.

Heimild til að gera slíka samninga hefur ávallt verið hjá utanríkisráðherra, sbr. 2. mgr. 1. gr. 
laga nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu og forsetaúrskurði um skiptinu stjómarmálefna milli 
ráðuneyta, sbr, 10. gr. 2. tl. f. núgildandi forsetaúrskurðar nr. 119/2018 með síðari 
breytingum.

Milliríkjasamningar era ávallt gerðir í nánu og góðu samstarfi við önnur ráðuneyti, í tilviki 
loftferða við samgöngu- og sveitarstjómarráðuneyti og Samgöngustofu innan svonefhds 
loftferðateymis og í samráði við flugrekendur sem helstu hagaðila.

Samgöngu- og sveitarstjómarráðuneytið hefur fullvissað utanríkisráðuneytið um í nýliðnum 
bréfaskiptum og símtölum að umrædd breyting í texta væri eingöngu tæknileg eðlis og ekki 
efhisleg. Tilgangur ffumvarpsins væri ekki að hrófla við fyrirkomulagi sem tíðkast hefur um 
árabil varðandi ffumkvæði og fyrirsvar slíkra samninga. Með „ráðherra“ í umræddu ákvæði er 
áffam átt við utanríkisráðherra.

Utanríkisráðuneytið óskar eftir að koma á ffamfæri við umhverfis- og samgöngunefnd 
Alþingis að þrátt fyrir staðfestan sameiginlegan skilning viðkomandi ráðuneyta, gæti verið 
hætta á að orðalagið hefði í för með sér misskilning um valdsvið einstakra ráðuneyta 
samkvæmt lögunum, sérstaklega þegar ffam líða stundir. í þessu samhengi má nefha að 
utanríkisráðherra er sérstaklega tilgreindur í tengslum við 24. gr. ffumvarpsins um „erlend 
ríkisloftfor“ sem skapar hættu á rangtúlkun á þá leið að verksvið hans sé einskorðað við það 
samkvæmt ffumvarpinu.

Þar sem um er að ræða eingöngu tæknilega breytingu og til þess að tryggja skýrleika, verði 
frumvarpið að lögum, leggur utanríkisráðuneytið til að það orðalag ákvæðisins sem kynnt var 
á fyrri stigum samráðs í stjómsýslunni og var birt í samráðsgátt stjómvalda, verði tekið inn í 
ákvæðið að nýju, þ.e. að i stað „ráðherra komi ,.ríkisstjóminni“ i 188. gr. ffumvarpsins til 
laga um loftferðir.

Utanríkisráðuneytið er reiðubúið að veita ffekari upplýsingar sé óskað eftir.


