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Efni: Umsögn Bláfugls ehf. um frumvarp til laga um loftferðir, sbr. þskj. 994—  
586. mál.

Bláfugl ehf., kt. 460899-2229 (umsagnaraðili), hefur falið undirrituðum að koma 
á framfæri umsögn félagsins vegna fyrirliggjandi frumvarps til laga um loftferðir. 
Annars vegar er um almennar athugasemdir að ræða og hins vegar athugasemdir 
er varða einstakar greinar frumvarpsins.

Almennt

Umsagnaraðili starfar í hörðu alþjóðlegu samkeppnisumhverfi fraktflugs. Til að 
geta starfað og keppt á þeim markaði þarf félagið að geta sýnt mikinn 
sveigjanleika í takt við breytingar á verkefnum með skömmum fyrirvara. 
Forsenda þess að umsagnaraðili og aðrir flugrekstraraðilar á sama sviði geti 
starfað og keppt á þessum markaði er að unnt sé að nýta sér þjónustu verktaka 
sem selja þjónustu flugverja, einkum að því er varðar stjórnun flugvéla. Er slíkt 
fyrirkomulag rótgróið í alþjóðlegum flugrekstri af þessu tagi.

Með þessu móti hefur umsagnaraðili getað keppt á markaði fraktflugs og haldið 
úti starfsemi á íslandi sem, auk starfa flugverja, hvort sem um er að ræða verktaka 
eða launamenn, skapar fjölmörg önnur störf hér á landi hjá umsagnaraðila.

Umsagnaraðili leggur áherslu á að með fyrirliggjandi frumvarpi til laga um 
loftferðir verði framangreindum rekstrargrundvelli ekki raskað. Slíkt væri enda 
í andstöðu við markmið um samræmda löggjöf á sviði flugrekstrar innan EES og 
samevrópskan samkeppnismarkað og myndi útiloka umsagnaraðila og aðra í því 
að halda úti starfsemi á íslandi.

AX lögmannsstofa Hliðasmári 6 ,2 0 1  Kópavogur axlaw.is



Umsagnaraðili telur að af einsökum ákvæðum, og ekki síður athugasemdum um 
þau með frumvarpinu, megi ráða að ætlunin með frumvarpinu sé ekki að raska 
framangreindum grundvelli starfsemi hans. Styðja viðbrögð við umsögnum sem 
lúta að gagnstæðri nálgun það mat. Þrátt fyrir það telur umsagnaraðili 
óhjákvæmilegt að gera þær athugasemdir sem hér fara á eftir og draga dám af 
framangreindu.

Athugasemdir um einstök ákvæði og efni frumvarps

í 34. gr. frumvarps er fjallað um útvistaða starfsemi og krafna þar að lútandi. 
Umsagnaraðili telur mikilvægt í því sambandi að kröfur, sem gerðar verða til 
aðila sem takast á hendur einhver útvistuð verkefni, séu ekki aðrar en leiða af 
reglum á sviði flugrekstrar og loftferða innan EES svæðisins. Besta leiðin til að 
tryggja þetta telur umsagnaraðili vera að taka á því með skýrum hætti í 
frumvarpinu. Umsagnaraðili telur að ef þessa verði ekki gætt muni það hindra 
möguleika til útvistunar og vera í andstöðu við reglur og markmið sem að þessu 
lúta að öðru leyti.

Um skilyrði flugrekstrarleyfis er m.a. vísa til skilyrðis um skipulag, sbr. f- lið 85. 
gr. Umsagnaraðili telur óljóst til hvers er vísað með orðinu skipulag, en 
athugasemdir um ákvæðið veita ekki leiðbeiningar í þeim efnum. Að mati 
umsagnaraðila er mikilvægt að skýrleika gæti um þetta, enda um að ræða skilyrði 
flugrekstrarleyfis.

Til orðsins skipulag er einnig vísað í fleiri ákvæðum, m.a. 2. mgr. 90. gr. 
frumvarpsins, en umsagnaraðili gerir sér ekki fyllilega grein fyrir því til hvers er 
vísað í því sambandi.

I 93. gr. frumvarps er reglugerðarheimild ráðherra til handa sem lýtur m.a. að 
því kveða nánar á um skipulag og kröfur til starfsfólks og verktaka og þjálfun 
þeirra, sbr. a- lið 93. greinar. Umsagnaraðili telur sem fyrr segir óskýrt hvað átt 
er við með orðinu skipulag í þessu sambandi. Þá telur umsagnaraðili enn fremur 
rétt að áréttað verði í ákvæðinu að sömu kröfur verði gerðar, hvort sem flugverji 
er launamaður eða verktaki.

í 99. gr. frumvarps er vísað til fartíma-, vinnutímamarka og hvíldar, en vísað er 
til þess að flugrekandi skuli sjá um að fartíma- og vinnutímamörk flugverja og 
áætlun um hvíldartíma, sé í samræmi við frumvarpið og reglugerð sem ráðherra 
setur á grundvelli laganna. Umsagnaraðili leggur áherslu á mikilvægi þess að 
ákvæði frumvarpsins og sú reglugerðarheimild sem ráðherra er veitt, tryggi að 
kröfur til flugrekenda í þessu sambandi, séu ekki aðrar og ríkari en leiða af
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reglum á sviði flugrekstrar og loftferða innan EES svæðisins. Verði þess ekki gætt 
mun það hindra eða raska sveigjanleika, frjálst flæði vinnuafls og vera í andstöðu 
við reglur og markmið sem að þessu lúta að öðru leyti. Varðandi þetta er á það 
bent að reglugerðarheimildir ráðherra eru mjög opnar í frumvarpinu að öðru 
leyti.

í 115. gr. er að fínna reglugerðarheimild fyrir ráðherra. Meðal þess sem ráðherra 
er þar veitt svigrúm til er að kveða nánar á í reglugerð um mönnun og 
samsetningu flugverja í áhöfn, en flugrekandi er síðan ábyrgur fyrir mönnun skv. 
98. gr. frumvarpsins. Umsagnaraðili telur ástæðu til að ráðherra sé markaður 
rammi í lögunum og að fram komi að í þessu sambandi verði ekki gerður 
greinarmunur á flugverjum, hvort sem þeir eru launamenn eða verktakar, enda 
ekki ástæða til.

X. kafli frumvarpsins varðar vinnuumhverfi flugverja. Umsagnaraðili leggur 
mikla áherslu á að það sé eins og best verður á kosið, en leggur áherslu á að kröfur 
þar að lútandi séu í samræmi við reglur þess efnis á EES svæðinu. í því sambandi 
er bent á að flugvélar, búnaður o.fl. hjá umsagnaraðili og fleiri 
flugrekstraraðilum, tekur mið af þeim útfærslum og ferlum sem viðhafðir eru 
erlendis, enda tekur skilvirkni flugrekstrar og geta til samkeppni á alþjóðlegum 
grundvelli, mið af því að sömu kröfur séu gerðar í þessum efnum.

X. kafla frumvarpsins vísar til vinnuumhverfis flugverja og endurspegla flest 
ákvæði kaflans það. í 3. mgr. 121. gr. er hins vegar sérstaklega vísað til þess að 
um rétt flugverja til orlofs fari skv. lögum um orlof. Að mati umsagnaraðila á 
ákvæðið ekki heima í kaflanum eða frumvarpinu sem slíku. Auk þess vísar 3. 
mgr. 121. gr. til laga um orlof, sem gildir um launamenn, en ekki verktaka, sem 
þó eru í mörgum tilvikum flugverjar og í raunar í miklum meirihluta á því sviði 
sem umsagnaraðili starfar. Ákvæðið kann því, að óbreyttu, að vera til þess fallið 
að skapa óskýrleika þegar kemur að einstökum flugverjum.

í viðbrögðum við ýmsar aðrar athugasemdir hefur verið bent á að málefni er 
varða réttindi og skyldur á vinnumarkaði eigi almennt undir 
félagsmálaráðuneyti. Umsagnaraðili tekur undir þá afstöðu og fær ekki séð að 
tilefni sé til að víkja frá því í tilviki 3. mgr. 121. gr.

124. gr. frumvarpsins vísar til reglugerðarheimildar ráðherra, m.a. að því er 
varðar skipulag, sbr. a- lið ákvæðisins, án þess að frekari afmörkun sé að finna, 
hvorki í ákvæðinu eða athugasemdum um greinina. Umsagnaraðili telur óljóst
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hvað átt er við með skipulagi í þessu sambandi og að nauðsynlegt sé að það sé 
skýrt nánar.
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