MAT Á JAFNRÉTTISÁHRIFUM
LAGASETNINGAR

Ráðuneyti

SRN 19020001. Frumvarp til breytinga á lögum um loftferðir nr. 60/1998 vegna
innleiðingar reglugerðar (ESB) 2018/1139 frá 4. júlí 2018 um samræmdar reglur á
sviði almenningsflugs og stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins o. fl.
Textasvæði
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

Stig mats

☒ Frummat

Málsheiti og nr.

☐ Endanlegt mat
Dags.

13.06.2019

Eyðulað/gátlisti, sbr. “Leiðarvísi um jafnréttismat á frumvörpum”.
1) Markmið lagasetningar
1. Að hvaða markmiði er stefnt með frumvarpinu og á hverja hefur það áhrif?
Fyrst og fremst er stefnt að innleiðingu reglugerðar (ESB) 2018/1139 frá 4. júlí 2018 um
samræmdar reglur á sviði almenningsflugs og stofnun Flugöryggisstofnunar
Evrópusambandsins o. fl. Samhliða er stefnt að því að tryggja flugstarfsemi skýra lagaumgjörð,
efla flugöryggi og tryggja samkeppnishæfni flugstarfsemi á Íslandi.
2. Er frumvarpinu ætlað að stuðla að jafnrétti kynjanna? Ef já, þá hvernig? Ef nei, hvers
vegna ekki?
Fyrst og fremst er verið að undirbyggja lagastoð fyrir innleiðingu framangreindrar reglugerðar
(ESB) sem snýr ekki að jafnrétti kynjanna.
2) Gagnaöflun og greining gagna í viðkomandi málaflokki
Hvaða kyngreindu gögn eru nauðsynleg til að hægt sé að framkvæma mat á
jafnréttisáhrifum? Eru slík kyngreind gögn til staðar? Ef já, endurspegla þau stöðu
kynjanna m.t.t. markmiða frumvarpsins? Ef nei, er rétt að afla þeirra?
Ekki er talin þörf á að afla slíkra gagna vegna þessa frumvarps.
3) Kynjaáhrif/kynjasjónarmið
Hver er staða kynjanna í viðkomandi málaflokki? Er lagt meira vægi á eitt kyn fremur
en annað? Rökstyðja.
Sjá hér að framan.
4) Frumvarpið aðlagað að niðurstöðum mats á jafnréttisáhrifum
Ef frumvarpið stuðlar ekki að jafnrétti eða eykur/viðheldur ójafnrétti þarf að: a) aðlaga
það að markmiðum um jafnrétti, b) færa rök fyrir því að frumvarpið eigi að standa
óbreytt.
Frumvarpið verður hlutlaust að þessu leyti.
5) Skráning á framkvæmd mats á jafnréttisáhrifum
Gera þarf grein fyrir framkvæmd og niðurstöðu mats, framgangi máls og eftir atvikum
setja fram ábendingar. Svara þarf spurningunni: Stuðlar frumvarpið að jafnrétti
kynjanna? Já – Nei – Hlutlaust.
Hlutlaust.
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Fjalla þarf um framkvæmd mats á jafnréttisáhrifum frumvarpsins og niðurstöður þess í
greinargerð með frumvarpinu og einnig í eyðublaðinu „Mat á áhrifum lagasetningar“.
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