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FRUMVARP TIL LAGA 
UM LOFTFERÐIR

isavia



UMFJÖLLUNAREFNI

1. Meðferð og undirbúningur frumvarpsins
2. Eftirlitsheimildir SGS
3. Framsal eftirlits EASA
4. Alþjóðasamningar, Montrealsamningurinn
5. Stöðvunarheimild
6. Lögveð



1. MEÐFERÐ OG U N D I R B Ú N I N G U R FRUMVARPSINS

/ Isavia ohf. er stórt fyrirtæki á íslenskan mælikvarða sem er með helstu sérfræðinga landsins á 
sviði flugvalla og flugleiðsögu.

/ Félagið þarfa að gæta að mörgum sjónarmiðum í þessum rekstri sem varðar flóknustu og 
reglusettustu starfsemi á landinu þar sem ríkar kröfur eru gerðar til öryggis rekstrar, starfsfólks og 
verndar.

/ Í umsögn félagsins er það að gæta hagsmuna eignanda okkar þ.e. íslenska ríkisins sem og notenda 
innlendra sem erlendra okkar og þar með samkeppnishæfni flugrekstrar á Íslandi.

/ Félagið hefur ítrekað óskað eftir því við ráðuneytið að settur yrði upp starfshópur með 
hagaaðilum um frumvarpsvinnuna sem það væri aðili að. Það hefði örugglega verið til bóta og 
með því hægt að koma til móts við athugasemdir frá þeim 24 aðilum sem sendu inn umsögn.

/ Þessu var hafnað m.a. á grundvelli þess að mikið liggi á við innleiðingar á grunnreglugerð EASA. 
Samt liggur ekki meira en svo á að innleiðingin er búin að stranda á ESB í næstum heilt ár.

/ Í frumvarpinu er leitast við að gera marga hluti á sama tíma, heildarendurskoðun laganna, 
innleiðinga alþjóðasamninga, flytja eftirlitsheimildir milli lagabálka, bandormur lagfæringa 
annarra laga o.fl.



1. MEÐFERÐ OG UNDI RBÚ NI N G UR FRUMVARPS INS

/ Markmið að tryggja fullnægjandi lagastoð fyrir kröfum.
— Í frumvarpinu er það gert með því að endurrita mikið af texta úr ESS 

gerðum og innlendu reglugerðum
— Skortur á skilningi á því hvað fellst í lagastoð, efnisheimild

/ Mikilvæg meginregla er að lög séu almenn og skýr, og það ætti að vera 
markmið að einfalda regluverkið

/ Sértæk ákvæði varðandi framkvæmd einstakra þátta á að útfæra í 
ákvæðum reglugerða þ.m.t. innleiddum EES gerðum.



1. MEÐFERÐ OG U N DI R B Ú N I N G U R frh.

/ Vekur athygli að ekki fylgir með frumvarpinu samanburðartafla:
— þar sem gerð er grein fyrir með tæmandi hætti hvaða ákvæði er felld út, 
— hverju er breytt og
— hvernig einstök ákvæði eru flutt innan greina frumvarpsins.

/ Skortir á rökstuðning fyrir breytingum þ.e. hverju er verið að breyta og 
hvers vegna:

— þannig liggja ekki fyrir rök að baki fjölmörgum breytingum svo hægt sé að leggja 
mat á efnislegar forsendur þeirra.

/ Varasamt að endurskrifa efnisákvæði Evrópugerða í íslenskan lagatexta 
eins og gert er í frumvarpinu þar sem þær eru síðan innleiddar orðrétt 
í íslenskan rétt.

/ Líklegt til að leiða til misræmis við úrlausn ágreinings.



2. EFTIRLITSHEIMILDIR SGS

/ Með skiptingu Flugmálastjórnar Íslands var kveðið á um aðgreiningu á 
milli stjórnsýslu og eftirlits annars vegar og flugleiðsöguþjónustu og 
flugvallareksturs hins vegar.

/ Almennar eftirlitsheimildir Samgöngustofu varðandi umferð, siglingar 
og loftferðir í lögum um stofnunina, nú í lögum nr. 119/2012.

/ Með frumvarpinu horfið frá þessu og nánast allar eftirlitsheimildir 
stofnunarinnar fluttar inn í lög um loftferðir sem félagið telur 
neikvætt.



3. FRAMSAL EFTIRLITS EASA

/ Í frumvarpinu kveðið á um heimild SGS til að framselja 
eftirlitsheimildir til annarra stofnana eins og EASA eða 
Eftirlitsstofnunar EFTA, slík ákvæði eiga heima í lögum um 
Samgöngustofu.

/ Einnig er kveðið á um eftirlit annarra stofnana eins og Neytendastofu, 
Vinnueftirlits ríkisins, lögreglu, tollyfirvalda og annarra stjórnvalda sem 
starfa á grundvelli sjálfstæðra lagaheimilda, af hverju?

/ Vakin athygli á „allsherjarframsali" til EASA í 4. gr. um stjórn flugmála: 
Flugöryggisstofnun Evrópusambandsins, annast tiltekin verkefni og 
eftirlit í samræmi við lög þessi.



4. ALÞJÓÐASAMNINGAR, MON T R EALSA MNI NGURIN N

/ Í frumvarpinu kveðið á um lögfestingu Montreal samningsins þar sem talið er 
„mikilvægt að ákvæði hans séu aðgengileg í þeirri mynd sem þau voru samþykkt." 
Þetta m.a. réttlætt með því að þetta sé „til að tryggja samræmi í túlkun ákvæða."

/ þegar eru til staðar lög á sama sviði þ.e. lög nr. 41/1949 um Varsjársamninginn.
/ ESB hefur innleitt hluta af reglum þessara samninga í gerðum sambandsins eins sem 

eru innleiddar hér á landi.
/ Það orkar tvímælis að lögleiða samninginn í heild sinni því líklegt er að erlend 

dómafordæmi hans fari að hafa meiri þýðingu.
/ Í frumvarpinu ekki tekið af skarið hvernig fara eigi með skörun eða árekstur ákvæða 

sem leiða af ákvæðum Varsjársamningsins, Montreal samningsins og afleiddra 
gerða ESB um sama efni.

/ Ekki rétt að víkja frá þeirri meginreglu að innleiða aðeins í lög skuldbindandi ákvæði 
alþjóðasamninga sem Ísland hefur gerst aðili að.



5. STÖÐVUNARHEIMILD

/ Núverandi ákvæði um stöðvun hefur verið í lögum í 60 ár, breytt árið 2002.

/ Flugvellir og flugleiðsöguaðilar bundnir af því að veita þjónustu, geta ekki 
neitað flugrekanda um þjónustu þó að hann sé ekki greiðslubær.

/ Gildandi ákvæði hafa ákveðin varnaðaráhrif og til hreinna undantekninga 
heyrir að gjöld tapist.

/ Sambærileg ákvæði t.d. í Kanada og Bretlandi sem ganga þó mun lengra.

/ Nái þessi áform fram að ganga er líklegt að það leiði til tjóns fyrir félagið og 
gjöld muni tapast.

/ Ógreidd gjöld sem ekki varða innheimtu munu falla á skilvísa notendur í formi 
hækkunar gjalda og áhættuálags.



6. LÖGVEÐ 

/ Kom inn í loftferðalög 2019 með innleiðingu Höfðaborgarsamningsins.
/ Kveðið á um að gjöld skuli tryggð með lögveði í loftförum eða 

loftfarshlutum eiganda eða umráðanda loftfars sem skráð er hér á 
landi.

/ Í greinargerð frumvarpsins þá var vakin athygli á „að þjónustan sem 
veitt er er nauðsynleg til að tryggja örugga starfrækslu flugstarfsemi og 
trygg innheimta gjalda er nauðsynleg svo hægt sé að tryggja 
áframhaldandi þjónustu af hálfu þessara aðila." Hvað hefur breyst?

/ Fellt út í frumvarpinu án skýring.



7. SAMSPIL LÖGVEÐS OG STÖÐVUNAR

/ Lögveð tekur til allra loftfara á íslenskri loftfaraskrá. Það stendur bara 
til fullnustu vegna gjalda sem bundin eru við tiltekið loftfar.

/ Ólíklegt er að reyni á stöðvun loftfara á skránni þar sem hægt er að 
synja um afskráningu til tryggingar greiðslu gjalda.

/ Eftir stendur nauðsyn heimildar til stöðvunar annarra loftfara.
/ Kallar þó á að skerpt á ákvæðum til að tryggja fylgni SGS við 

tilkynningar og eftirlit við afskráningu.

/ Sjá tillögur um breytingar í viðauka.



SPURNINGAR, UMRÆÐUR


