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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um loftferðir

Áréttuð er fyrri athugasemd varðandi framsal framkvæmda-og dómsvalds til 
Evrópudómstólsins. Þrátt fyrir umsögn Stefáns Más Stefánssonar, fv. lagaprófessors, þess 
efnis að „erfitt geti verið að fullyrða að slík löggjöf brjóti í bága við stjórnarskrá" þá getur 
það ekki talist eðlilegt að setja lög sem ganga gegn núverandi stjórnarskrá eða krefjast þess 
að stjórnarskrá sé skýrð með bindandi hætti, þegar hún er skýr nú þegar. Stjórnarskrá 
íslands verður ekki breytt nema að undanförnu ströngu ferli og því óeðlileg framsetning að 
skýra þurfi stjórnarskrá síðar meir, þar sem líklegt er að núverandi lagasetning kunni að 
brjóta í bága við hana.
Varðandi setningu öryggismælikvarða, eftirlit og valdheimildir. Borið hefur á því að 
Samkeppnisréttur sé að meiru ráðandi en flugöryggi þegar kemur að heimild rekstraraðila 
flugvallar til þess að stýra frá aðilum sem teljast ógn við flugöryggi. Þetta þarf að skoðast 
frekar, að öðrum kosti er búið að setja sterkt fordæmi fyrir því að eingöngu þurfi að kalla 
Samkeppniseftirlitið að borðinu til að valdstýfa rekstaraðila flugvallar með tilliti til 
flugöryggis.
Með frumvarpinu eru lagðar að jöfnu kröfur á a.) flugmenn, flugverja og starfsfólk 
flugumferðarstjórnar og b.) kröfur á starfsfólk flugrekstraraðila. Flokkur a.) Nýtur ríkrar 
verndar í lögum en flokkur b.) engrar. Ef leggja á að jöfnu kröfur um upplýsingar er varða 
heilbrigði, fjárhag og fleiri atriði, þarf á sama máta að setja starfsfólk í flokki b.) undir sömu 
lagavernd og starfsfólk í flokki a.) Sjá t.d 152. gr. g.) og h.)

Athugasemdir við einstaka greinar:

2. gr. Kaflar XVI og XVII skulu gilda óháð markmiðum laganna, sem eru að stuðla að og 
tryggja öruggar, greiðar og skilvirkar flugsamgöngur, að teknu tilliti til neytendaverndar, 
umhverfisstjónarmiða og þjóðréttarlegra skuldbindinga. Með hvaða hætti geturtalist 
eðlilegt að aðskilja kaflana frá umfangi og markmiði laganna? Með hvaða hætti geturtalist 
eðlilegt að framselja þjóðréttarlegar skuldbindingar, umhverfissjónarmið og neytendavernd í 
þágu lagasetningar varðandi eina atvinnugrein?

1



3 gr.18 mgr. Rokgjörn leysiefni eru m.a. Avgas (flugvélabensín) og með þessari skilgreiningu 
svona opinni er verið að skilgreina flugvélabensín sem geðvirkt efni.

6. gr. Verklagsreglur Samgöngustofu veröa að vera aðgengilegar og markmið þeirra og 
framkvæmd gagnsæ. Gæta þarf að persónuvernd við rekjanleika skráahalds og skjala. Skýrar 
kröfur þurfa að vera til staðar um kunnáttu, reynslu, réttindi og bakgrunnsskoðun þess 
starfsfólks Samgöngustofu sem starfar skv. lögum þessum og sér í lagi þeirra sem fara með 
valdheimildir á sviði eftirlits. Verklag um vanhæfi og yfirfærslu ábyrgðar þarf að vera skýrt og 
til staðar.

i

8. gr. Verður haft samstarf við hagaðila við uppbyggingu öryggismælikvarða og hvernig 
vöktun og mati skuli háttað? Gæta þarf að því að öryggismælikvarðar varðandi eina tegund 
flugrekstraraðila eiga ef til vill ekki við um aðra tegund flugrekstraraðila.
9. gr. Mikilvægt er að þeir aðilar (flugþjónustuaðilar, hlaðþjónustuaðilar ofl.) sem fjallað er 
um í þessu frumvarpi eigi sæti í þessum nefndum, en ekki eingöngu stærstu aðilarnir. Skv. 
194. gr. eiga flugvallarnotendur að hafa á sínum snærum nefnd sem sinnir hagsmunagæslu 
fyrir þá. Hér vantar það að flugþjónustuaðilar og annars konar aðilar hafi svipaða 
hagsmunagæslunefnd, þar sem þessir aðilar eru afar mikilvægir í flugsamgöngum. Tryggja 
þarf jafnræði milli aðila og er það ekki gert með þessum hætti.

11. gr. Búið er að opna á heimild Samgöngustofu til vinnslu upplýsinga er varða heilbrigði og 
fjárhagsleg málefni allra eftirlitsskyldra aðila. Velta má fyrir sér hvort sömu ákvæði eigi að 
gilda um heilbrigði og fjárhag flugþjónustuaðila, þar sem þeir hafa ekki jafn ríka vernd 
gagnvart lögum og flugmenn og starfsfólk flugrekenda. Eðlilegt er að fylgjast með málaskrá, 
dómum og eftirliti varðandi neyslu efna, þar sem það snýr að aðgengi inn á haftasvæði. 
Heilbrigði og fjárhagur starfsfólks flugþjónustuaðila getur ekki átt við hér, þar sem þeir njóta 
ekki verndar í lögum Iíkt og flugfólk.

18. gr. Hvaða aðferðarfræði er áætlað að nota til mótunar umfangs, áhættumats og 
hagsmuna, önnur en flugöryggisáætlun Evrópu?

20. gr. d. Með hvaða hætti telst eðlilegt að takmarka t.d. rétt einstaklinga til að fara fram á 
leiðréttingar og eyðingar á upplýsingum í gagnagrunnum sem kunna að hafa áhrif á framtíð 
þeirra („réttur til að gleymast")?

37. gr. Skilgreina þarf hvaða tilgangi gagnasöfnun gegnir, hvernig ákvarðað er hvaða 
upplýsingar skuli veittar og hvernig fara skuli með viðkvæmar samkeppnisupplýsingar.

73. gr. Iiður 4. Skilgreina þarf betur hvaða störf tengjast öryggi flugsamgangna í lögunum. 
Vitnað er í reglugerð (EU)2015/1998 þar sem m.a. eru skilgreindir ábyrgir aðilar fyrir 
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flugvernd 8-B a) hjá þekktum birgjum (8.1.4) flugvallarbirgða, sem falla undir ábyrga aðila 
gagnvart flugvernd.
Skýringu á sama grunni skortir í 79.gr. „öðrum sviðum er lúta að flugöryggi".

115. gr. Lögð er rík áhersla á það að ráðherra komi á samstarfi við rekstraraðila 
eldsneytisbirgðastöðva og eldsneytisafgreiðslu varðandi gæðakröfur um eldsneyti, meðferð, 
geymslu, afhendingu, verklag við áfyllingu, geymslutíma gagna, viðbragðsáætlanir og aðrar 
mikilvægar kröfur er snúa að framangreindu. Alþjóðlegir staðlar, vinnulag og annað sem 
liggur til grundvallar ásamt ákvæðum um tryggingar birgða-og eldsneytisafgreiðsluaðila eru 
mikilvæg í ákvörðun um þennan lið.

142. gr. Vísað ertil 115 gr. um mikilvægi þess að haft sé samráð við rekstraraðila 
eldsneytisbirgðastöðva og eldsneytisafgreiðslu varðandi það hvaða lög, reglur og venjur ríkja 
í alþjóðaumhverfi flugvélaeldsneytis.

152. gr. Vísað er til umfjöllunar í 11. gr. varðandi það með hvaða hætti ráðherra getur sett 
kröfur um heiIbrigði flugafgreiðsluaðila og hvaða forsendur muni liggja að baki slíkri 
ákvörðun. Sem fyrr segir, ríkir um flugmenn, flugverja og flugumferðarstjóra mikil vernd og 
eðlilegt að eigi sömu ákvæði að gilda um flugafgreiðsluaðila skuli þeir njóta sömu 
lagaverndar.

153. gr. Með hvaða hætti verður þetta nýja fyrirkomulag starfrækt? Áður gaf Samgöngustofa 
út „Þekktir birgjar" sem hefur ekki verið í gildi í rúm 2 ár og sárvantar annarslags umgjörð.

157. gr. Með tilkomu fjarvinnu vegna Covid er komin upp ný áskorun í tengslum við 
aðgangsstýringar að flugverndarupplýsingum og haftasvæði flugverndar. Óviðkomandi aðilar 
hafa sést í myndavélum fjarfundarbúnaðar, á fundum sem fjalla um viðkvæmustu 
haftasvæði flugvallar. Rík áhersla er lögð á bakgrunnsskoðun og því þarf að setja með 
einhverjum hætti strangar reglur um mætingar á fjarfundi. Þetta getur reynst örðugt til 
eftirlits, en mikilvægt er að setja slíkar reglur, hafa skýr viðurlög og heimila þeim sem sitja 
fundi þar sem öryggi er rofið með slíkum hætti, að taka skjáskot eða skrásetja með öðrum 
hætti slík öryggisbrot svo hægt sé að stöðva slík lögbrot, sem eru þó ekki í dag lögbrot, þar 
sem hvergi er fjallað um fjarfundarbúnað í frumvarpi til laga sem lagt er fram á Covid tímum 
mikilla fjarfunda.

167. gr. Víða í frumvarpinu hefur hugtakið „aðili sem starfar við flugvernd, flugsamgöngur og 
öryggismál" verið notað. Er ráðherra heimilt að setja hæfniskröfur allra slíkra aðila eða er 
hér eingöngu verið að ræða þá aðila sem hafa með flugvernd að gera á vegum ISAVIA og 
Samgöngustofu? Vitna sem fyrr í (EU)2015/1998) þar sem skilgreindir eru ábyrgir aðilar fyrir 
flugvernd 8-B a) hjá þekktum birgjum (8.1.4) flugvallarbirgða, sem falla undir ábyrga aðila 
gagnvart flugvernd.
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192. gr. Setja þarf skýrar kröfur um hvaða hæfi gilda um fyrirtæki sem veita 
flugafgreiðsluþjónustu. Hér er ólíkt með farið, fjárhagsstaða einstaklinga, eða fjárhagsstaða 
og fjárhagssaga rekstraraðila. Rekstraraðilar sem reglubundið fara með rekstur í þrot og 
rekstraraðilar sem standast rýni, geta ekki átt heima undir sama hatti. Eðlilegt er að gera 
kröfu um lágmarks eigið fé, rekstrarsögu ogtryggingar, ásamt úttektum til þess bærra 
úttektaraöila, svo sem best þekkist í iðnaði samsvarandi þjónustu annarsstaðar í heiminum.

194. gr. Hagsmunagæslunefndir notenda flugvallar og mannvirkja þurfa líka að vera til 
staðar, hvort sem þær eiga heima undir sama hatti eða öðrum. Óeðlilegt er að 
flugþjónustuaðilar hafi ekki rödd þegar kemur að rekstrarumhverfi, öryggi ogflugvernd.

200. gr. Ójafnræði er milli flugrekstraraðila sem veita eigin þjónustu og annarra 
flugþjónustuaðila, þar sem frumvarpið kveður á um notendanefnd til hagsmunagæslu, sem á 
eingöngu að eiga við um flugrestraraðila. Má leiða líkur að því að slík nefnd og upplýsingar 
sem kæmu fram á slíkum fundum milli flugrekstraraðila sem veita eigin þjónustu og 
rekstraraðila flugvallar, veiti fyrrnefndum aðilum forskot á flugþjónustuaðila. Vísað er í 
umsögn um 194. gr.

226. gr. Athugasemd er gerð við að setja fram heimild til þess að fara fram með fölsku nafni 
til að koma upp um meint brot, í sama frumvarpi og framselur valdheimildir til erlends 
stjórnvalds. Lögreglu ber að rannsaka meint lögbrot, ekki Samgöngustofu eða erlendum 
aðilum. Vísa í umsögn um Stjórnarskrá íslands í inngangi að þessari umsögn.

235. gr. Minnt er á rannsóknarreglu stjórnsýslulaga.

246. gr. Hér um að ræða afar opna og íþyngjandi grein, sem tekur til margra greina og atriða. 
Einstaklingar geta átt von á allt að 8 milljóna króna sekt brjóti þeir gegn ákvæðum laganna 
og lögaðilar allt að 100 milljónum. Sett er spurningamerki við það að ekki þurfi að sanna brot 
á tiltekna forsvarsmenn, starfsfólk eða annan aðila sem starfar á vegum lögaðila, með tilliti 
til almennrar sönnunarbyrði.
Skýra þarf betur með hvaða hætti brot einstaklinga eru rannsökuð. Afar undarlegt er að 
leggja megi á svo þungar fjársektir án undanfarins dóms. Á sama hátt má velta því upp hver 
ákvarðar fjárhæð sektar og með hvaða sönnun gagnvart meintu broti einstaklinga: 
„Gera má lögaðila sektfyrir brot á lögum þessum og reglum sem settar eru á grundvelli 
þeirra óháð því hvort sök verði sönnuð á tiltekið fyrirsvarsfólk lögaðilans, starfsfólk hans eða 
annan aðila sem starfar á vegum hans."
Ef ekki þarf lengur að sanna sök áður en refsing eða dómur er upp kveðinn þá er búið að 
hafa að engu sönnunarregluna í 70 gr. Stjórnarskrárinnar. Og ekki er skýrt hvort eða hvernig 
skuli haga rannsókn.
Þetta þarf að laga.
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250. gr. Yfirfærsla valdheimilda til aðila utan lögsögu íslands er mótmælt.

251. gr. Eðlilegt er að lögreglukæra eigi sér stað áður, eða í 246. gr. þar sem atriðin í þeirri 
grein þarfnast rannsóknar utanaðkomandi aðila. Aðskilnaður framkvæmda-og dómsvalds er 
nauðsynlegur.

252. gr. Samgöngustofa getur ekki gegnt hlutverki réttargæslumanns fyrir hönd aðila hjá 
lögreglu.
Ekki má skerða réttinn til að fella ekki á sig sök með þvingunum eða vítaverðum hætti skv. 
Yfirréttardómi MDE í máli John Murray gegn Stóra-Bretlandi frá 8. febrúar 1996, mál nr. 
1873/91 og Yfirréttardóm MDE Jalloh gegn Þýskalandi frá 11. júlí 2006, mál nr. 54810/00.

253. gr. Minnt er á rannsóknarreglu stjórnsýslunnar og sér í lagi varðandi orðalagið:
„Gera má lögaðila sekt fyrir brot á lögum þessum og reglum sem settar eru á grundvelli 
þeirra óháð því hvortsök verði sönnuð á tiltekinn fyrirsvarsmann lögaðilans, starfsmann 
hans eða annan aðila sem starfar á hans vegum."
Rétt er að taka fram að fjallað er um saknæmi í málsgreininni sem kemur á eftir en lögregla 
og dómsstólar íslands ekki tiltekin. Má leiða líkur að því að verið sé að brjóta 
sönnunarregluna í 70 gr. Stjórnarskrárinnar.

Verða málin rannsökuð með tilliti til sektar, eða ekki? í hvaða tilfellum eru málin rannsökuð 
af lögreglu? í svo viðamikilli lagasetningu, þar sem lagt er til að færa framkvæmda/dómsvald 
landsins út fyrir landsteinana þarf að vanda betur til verka.

Virðingarfyllst, 
Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli

Halldór Kristjánsson 
Framkvæmdastjóri
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