
Ed. 410. Breytingartillögur f117. mál]
við frv. til umferðarlaga.

Frá allsherjarnefnd.
1. Við 2. gr.

a. 3. mgr. orðist svo:
Akreinar: Samhliða reinar, sem skipta má akbraut í að endilöngu, hæfi-

lega breiðar, hver um sig, fyrir eina röð ökutækja.
b. Síðari málsliður 12. mgr. falli niður.

2. Við 5. gr.
a. Aftan við b-lið bætist: ÞÓ skulu vera rauð glampagler á báðum pallhornum

vörubifreiðar að aftan. Sama gildir, þótt pallurinn sé yfirbyggður.
b. 1. málsliður 2. mgr. orðist svo:

Í fólksbifreiðum, sem flytja mega yfir 3(}farþega, skal vera ökuriti, er
sýni farna vegalengd og hraða bifreiðarinnar á hverjum tíma.

3. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Dráttarvélar skulu búnar öruggum tengibúnaði og tækjum þeim, sem um

getur í 5. gr., eftir því sem við á og nánar skal ákveðið í reglugerð.
4. Við 11. gr. 3. mgr. falli niður.
5. Við 12.gr. Orðin "þegar ökutækið er í notkun" í síðari málslið 1.mgr. falli niður.
6. Við 15. gr. 1. málsliður 2. mgr. orðist svo:

Dómsmálaráðherra skipar eftirlitsmenn ökutækja, bifreiðaeftirlitsmenn, og
skal veita þeim lögregluvald á starfssviði sínu.

7. Við 17. gr. Síðasti málsliður 2. mgr. falli niður.
8. Við 19. gr. 4. málsgr. orðist svo:

Verði starfsmaður viðgerðarverkstæðis þess var, að öryggisbúnaði vélknú-
ins ökutækis, sem þar er til viðgerðar eða breytinga, sé áfátt, skal hann skýra
yfirmanni verkstæðisins frá því, en honum ber að gera eiganda ökutækisins að-
vart og síðan tilkynna það bifreiðaeftirlitsmanni eða lögreglustjóra. ef eigi verður
úr bætt.

9. Við 22. gr. Greinin orðist svo:
Eigendur skráningarskyldra ökutækja greiða skoðunargjald í ríkissjóð eftir

reglum, er dómsmálaráðherra setur.
10. Við 24. gr.

a. A eftir 2. mgr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Enginn má neyta æsandi eða deyfandi lyfja við akstur vélknúins öku-

tækis.
b. Í stað ,,1. mgr." i 4. mgr. komi: 2. mgr.

11. Við 25. gr.
a. 7. mgr. orðist svo:

Ef ástæða er til að ætla, að maður hafi brotið framangreind ákvæði, getur
lögreglan fært hann til læknis til rannsóknar, þ. á m. blóð- og þvagrann-



sóknar .. Nú neitar hann að gangast undir þá aðgerð, er læknirinn telur nauð-
synlega, og skal þá litið svo á, að hann hafi eigi getað stjórnað ökutækinu
örugglega, nema hann geti fært gild rök fyrir undanfærslu sinni.

b. A eftir 9. mgr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Hverfi ökumaður af vettvangi, eftir að hann hefur átt hlut að umferðar-

slysi, og náist skömmu siðar með áfcngisáhrifum, skal talið, að hann hafi við
aksturinn haft það áfengismagn i blóði, CI' hann þá hefur.

12. Við 27. gr.
a. Á eftir 1. málslið 2. mgr. komi nýr málsliður:

Enginn má fá ökuskírteini, ef ástæða er til að ætla, að hann geti misst
meðvitund snögglega vegna flogaveiki eða annars sjúkdóms.

b. Í stað orðsins "Hann" i upphafi 2. málsliðar sömu mgr. komi: Umsækjandi.
13. Við 28. gr.

a. Í stað orðsins "ökuskírteini" í 1. málslið l. mgr. komi: skírteini.
b. Síðasti málsliður 1. mgr. falli niður.

14. Við 31. gr. Á eftir orðunum "brot á lögum þessum" í 2. málslið komi: eða alvar-
leg brot á áfengislögum.

15. Við 45. gr. Í stað "vegarbrún" í 2. og 4. mgr. komi: brún akhrautar.
16. Við 46. gr. 2. og 3. mgr. orðist svo:

Ökutæki, sem stefna til vinstri á vegamótum, skal í hæfilegri fjarlægð fr.á
þeim ekið út að vinstri brún akbrautar. Ef beygja it til hægri, skal, ef aðstæður
leyfa, ekið að miðlínu vegar, eða, ef um einstefnuakstur er að ræða. yfir að
hægri brún akbrautar. Nú eru tvær eða fleiri akreinar fyrir sömu akstursstefnu
á vegi, og skal þá ökumaður í tæka tíð, áður en komið er að vegamótum, færa
ökutækið á þá rein, sem heppilegust er, miðað við fyrirhugaða akstursstefnu.

Þegar komið er á vegamót og beygt til vinstri, ber að aka eins nálægt vinstri
brún akhrautar og unnt er. Þegar beygt er til hægri, skal ökutæki, þegar það er
komið yfir vegamót, vera vinstra megin á akbraut þeirri, sem ekið er inn á. Þetta
gildir þó ekki um akstur inn á einstefnuakbraut. Ekki má taka beygju til hægri,
fyrr en nálæg ökutæki, sem á móti koma, hafa farið fram hjá.

17. Við 47. gr.
a. Í stað orðsins "vegarbrún" í 1. og 4. mgr. komi: brún akbrautar.
b. Í stað orðanna "tvo eða fleiri merkta akreiti" í 6. mgr. komi: tvær eða fleiri

merktar akreinar.
18. Við 48. gr. Í stað orðsins "vegarbrún" i 5. mgr. komi: brún akbrautar.
19. Við 51. gr.

a. Í stað orðsins "vegarbrún" í 2. og 3. mgr. komi: brún akbrautar.
b. e-liður 5. mgr. orðist svo:

Á merktri akrein, eða svo nálægt henni, að torveldi akstur inn á hana
eða aðra akrein.

20. Við 52. gr. Í stað orðsins "vegarbrún" í 2. mgr. komi: brún akbrautar.
21. Við 60. gr. Í stað ,,18 ára" í 5. mgr. komi: 17 ára.
22. Við 63. gr. 1. mgr. orðist svo:

Á vegum skulu riðandi menn halda sig á hægri hluta vegarins. Þeim ber að
víkja greiðlega til hægri fyrir þeim, sem á móti koma, en hleypa fram fyrir sig á
vinstri hönd þeim, sem fram fyrir vilja fara.

23. Við 76. gr. Fyrri málsgr. orðist svo:
Vátryggingarfélög þau, sem fengið hafa viðurkenningu samkvæmt 70. gr.,

og landssamband bifreiðaeigenda, ef til er, skulu hvert nefna einn mann í nefnd,
en dómsmálaráðherra skal skipa einn mann, og er hann formaður hennar. Nefnd
þessari skulu vátryggingarfélög senda gögn, er þau hafa reist á bótagreiðslur
sínar samkvæmt lögum þessum. Nefndin kveður á um, hvort endurkröfurétti
skuli beitt gegn þeim, sem talinn er eiga sök. Í meðferð hvers máls taka þátt for-
maður og tveir aðrir nefndarmenn, er hann kveður til. Skal annar þeirra vera sá,
sem félag það, er hlut á að máli, hefur kjörið í nefndina. Hinn skal vera fulltrúi
sá, er landssamband bifreiðaeigenda hefur tilnefnt. Sé slíkt landsamband ekki
til, nefnir Félag íslenzkra bifreiðaeigenda mann í nefndina eða það félag bif-
reiðaeigenda, sem sá er félagsmaður i, er krafa beinist gegn.

24. Við 89. gr. Við greinina bætist nýr málsliður:
Ákvæði 1. og 2. mgr. 70. gr. koma þó ekki til framkvæmda fyrr en 1. mai

1958.


