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Nefndasvið Alþings 
Austurstræti 8 - 1 0  
150 Reykjavík

Meðfylgjandi eru athugasemdir við frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum nr. 50. frá 30 
mars 1987 með síðari breytingum.

Um er að ræða þingskjal nr. 672,464 mál.

Frumvarpið var ekki sent undirritaðri til formlegrar umsagnar af samgöngumálanefnd en samráð var 
haft við Karl Alvarsson hjá Samgöngumálaráðuneyti um málið.

Virðingarfyllst,

f.h. Löggildingarstofu,

Deildarstjori márkaðsgæsludeildar
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Reykjavík, 20. febrúar 2004

Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8 - 1 0  
150 Reykjavík

Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum nr. 50/1987, með síðari 
breytingum. Þingskjal nr. 672. - Mál 464.

Markaðsgæsludeild Löggildingarstofu gerir athugasemdir við eftirfarandi greinar 
frumvarpsins:

l.gr.
1. Liðurinn reiðhjól
a. Skilgreining á hugtakinu reiðhjól sem ökutæki....... “eigi er eingöngu ætlað til leiks” er er
villandi þar sem reiðhjól á markaði þar sem hámarkshnakkstærð er lægri en 435 mm teljast vera 
leikföng og skulu samkvæmt því uppfylla ákvæði leikfangastaðalsins, ÍST EN 7 1 og reglugerðar 
um öryggi leikfanga nr. 408/1994.

c. Um er að ræða nýja skilgreiningu á vél- eða rafknúnum farartækjum. Frumvarpið skilgreinir 
þessa tegund vöru sem reiðhjól, sem ekki megi fara hraðar en 15 km á klst. og að slík farartæki 
skuli ekki nota í umferð. Notast er við sömu skilgreiningu hámarkshraða og gildir um rafknúna 
hjólastóla.

Vél- eða rafknúin hlaupahjól eru tiltölulega ný tegund af farartækjum á markaði. Mikilvægt er að 
tryggja öryggi vörunnar og örugga notkun hennar einkanlega með hliðsjón af því að fyrirsjáanlegt 
er að helsti notendahópurinn verður böm og unglingar. Löggildingarstofa telur ekki að 
ofangreindar breytingar á 71.gr. núgildandi Umferðarlaga komi til með að tryggja öruggi neytenda 
við notkun vörunnar sérstaklega með hliðsjón af notendahóp hennar. Ennfremur er þessi vara ekki 
eingöngu farartæki, þau eru notuð í leik og því ber skilgreina vöruna sem slíka.

Tilskipun um öryggi leikfanga2 nær yfir leikföng sem greinilega eru hönnuð sem leikföng handa 
bömum yngri en 14 ára. Leikfangastaðallinn, ÍST EN 71 gerir þær kröfur að rafdrifin leikföng, 
sem ætluð eru bömum yngri en 3ja ára megi ekki fara hraðar en 8 km á klst.3

1ÍST EN 71, öryggi leikfanga, hluti 1-8
2 Toy Safety directive 88/378/EC, Article 1.1.  ‘This Directive shall apply to toys. A 'toy' shall mean any product or 
material designed or clearly intended for use in play by children of less than 14 years of age.”
3 ÍST EN 71-hluti 1, punktur 5.7. Speed limitationof electrically driven toys: “Electrically driven ride-on toys shall have 
maximum speed limit of 8 km/h. ( á við um börn yngri en 3ja ára).
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Við setningu hámarkshraða marka og skilgreiningu á þessari vöru væri því mun eðlilegra 
væri því að horfa til þeirra hraðatakmarkanna sem getið er um í tilskipun 2002/24/EB og 
leikfangastaðalsins ÍST EN 71 um rafdrifin leikföng.
Þannig væru vél- eða rafknúin hlaupahjól skilgreind sem leikföng og hámarks hraðamörk 
þeirra sett við 6 km hámarkshraða (eða 8 km sé miðað við leikfangastaðalinn). Sem leikföng 
þyrftu þau að uppfylla ákvæði reglugerðar um öryggi leikfanga nr. 408/1994 og 
leikfangastaðalsins ÍST EN 71.

Tilskipun 2002/24/EB4 gildir einungis um vélknúin farartæki sem geta farið hraðar en 6 km á klst.

Öll vél- eða rafknúin hlaupahjól sem geta farið hraðar en 6 km á klst. (eða 8 km á klst) yrðu 
því sjálfkrafa skilgreind sem vélknúin ökutæki eða létt bifhjól. Slík farartæki og notkun 
þeirra skal samkvæmt uppfylla ákvæði reglugerðar þar af lútandi s.s. varðandi aldur 
notenda, hæfni, öryggisbúnað ökutækis og notkun persónulífa. Ennfremur skulu slík 
farartæki vera gerðarviðurkennd og þeim má ekki aka á gangstéttum.

Reiðhjól teljast vera almenn framleiðsluvara og falla því undir lög um öryggi vöru og opinbera 
markaðsgæslu nr. 134/1995. Samkvæmt því hefur löggildingarstofa eftirlit með öryggi reiðhjóla á 
markaði og að þau uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til markaðssetningar slíkrar vöru hér á landi. 
í 2.gr. laga nr. 134/1995 segir að framleiðendur megi einungis markaðssetja örugga vöru. Öryggi 
vöru er m.a. metið með hliðsjón gildandi stöðlum um vöru. CEN, staðlasamtök Evrópu, vinna nú 
að gerð staðla um reiðhjól og er fyrirsjáanlegt að gildissvið staðalsins mun ekki ná yfir um vél- eða 
rafknúin hlaupahjól.5

í tengslum við tilskipun um öryggi leikfanga hefur sérfræðingahópur um öryggi leikfanga fjallað 
um vél- og rafknúin hlaupahjól. Eins og staðan er í dag þá eru ekki til samhæfðar reglur um þessa 
vél- eða rafknúin hlaupahjól meðal aðildarríkja EES. Hins vegar hefur það verið lagt til við CEN að 
bætt verði við ákvæðum í leikfangastaðlinum um þessa tegund vöru, rétt eins og gert var þegar 
“venjuleg” hlaupahjól komu aftur á markað eftir margra áratuga hlé.

4 Directive 2002/24/EC relating to the type-approval of two or three-wheel vehicles and repealing Council Directive 
92/61/EEC
5 CEN/TC 333 - prEN 14764 Bicycles for use on public roads -  safety requirements and test methods.
6 Expert Group on Toy Safety -  Directive 88/387/EC (document nr. ENTR/TOYS/2003/063)
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Dæmi um vél- og/eða rafknúið hlaupahjól:

Þetta hlaupahjól hefur eina hraðastillingu, handbremsu, 
handstartara, mótorinn er 100 w. Hámarkshraði 
hlaupahjólsins er 12 km á klst og það ber að hámarki 75 
kg. Þunga. Hægt er að hlaða rafhlöðu hjólsins í 4-6 klst.

Æskilegra væri að lækka hámarks hraðamörk vörunnar, 
skilgreina hana sem leikfang og banna notkun vörunnar á 
götum. Með því að lækka hraðann er einnig komið í veg 
fyrir að of hröð umferð myndist á gangstéttum.

5.gr.
Breyting á 71.gr. núgildandi laga.

Greinin kveður svo á um að ökumaður skuli sjá til þess að bam í bíl noti viðurkenndan bamabílstól, 
beltispúða eða annan sérstakan öryggis- og vemdarbúnað ætlaðan bömum lægri en 150 cm á hæð. 
Jafnframt segir að ef slíkur búnaður er ekki fyrir hendi í bifreið þá skuli nota öryggisbelti bílsins 
fyrir bamið.

Skilgreina ber hugtakið “viðurkenndur”. Samkvæmt tilskipun 2003/23/EB, segir að þar sem 
öryggisbúnaður fyrir böm er notaður skuli hann uppfylla kröfur og vera í samræmi við UN-ECE 
reglugerð 44/3.7 í reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 915/2000 er hins vegar heimild fyrir 
því að markaðssetja hér á landi bandaríska og kanadískan öryggisbúnað í bfla:
“Bamabílstóll skal vera viðurkenndur og E-merktur skv. ECE-reglum nr. 44.03 eða viðurkenndur 
samkvæmt viðeigandi FMVSS- eða CMVSS-stöðlum.”8

í löndum Evrópusambandsins er bannað að selja öryggisbúnað fyrir böm til nota í bifreiðum sem 
framleiddir eru samkvæmt bandarískum (FMVSS) og kanadískum (CMVSS) stöðlum. Ástæðan er 
sú að bflbelti í bflum sem framleiddir eru fyrir þessa markaði eru fest á aðra staði en í bfla sem 
framleiddir eru fyrir Evrópumarkað.
Þann 1. september 2002 gengu í gildi nýjar reglur í Bandaríkjum varðandi festingar bamabflstóla. 
Reglumar mæla svo fyrir að bamabflstólar skuli vera festir með bflbelti eins og verið hefur en auk 
þess skal nú vera aukafesting (top teather) efst á baki bflsætis sem tengist í sérstaka festingu sem 
staðsett er efst á baki bamabflstóls. Þessar festingar eru almennt ekki á íslandi.

7 2003/23/EC Article 2. l(c) “Where a child-restraint system is used, it shall be approved to the standards of UN-ECE 
Regulation 44/03 or Directive 77/541/EEC, or any other subsequent adaptation thereto.
8 Reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 915/2000 24.gr. Öryggisbúnaður, 24.10.(3)
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í  ljósi þessara reglna er mikilvægt að hugtakið viðurkenndur búnaður verði skilgreint upp á 
nýtt þannig að öryggisbúnaður fyrir börn í bílum sem ætlað er að markaðssetja hér á landi 
uppfyllti kröfur UN-ECE reglugerð 44.03. og ákvæði sem leyfa markaðssetningu bandarískra 
og kanadískra barnabflstóla verði felld úr gildi eins og það kemur fyrir í reglugerð nr. 
915/2000.

Lagt er til að síðasta setning annarar mgr. 5.gr. frumvarpsins verði felld niður.
Með því að leyfa ökumönnum að nota eingöngu öryggisbelti á böm sem eru farþegar í bflum 
sjálfkrafa gerð minni krafa til öryggis þeirra en fullorðinna. Böm eiga rétt á því að njóta fullrar 
vemdar þegar þau ferðast um í bíl. Rannsóknir hafa sannað og sýnt að notkun öryggisbelta ein og 
sér er ófullnægjandi og að röng notkun öryggisbúnaðar meðal bama í bifreiðum hefur reynst vera 
skýring misjafnlega alvarlega áverka eftir bflslys.

6.gr.

Breyting 72.gr. núgildandi laga.
Æskilegra væri að nota hugtakið viðurkennda persónuhlíf í staðinn fyrir hlífðarhjálmur eins og lagt 
er til.
Á markaðnum eru margvíslegar tegundir hlífðarhjálma. Viðurkennd persónuhlíf er nákvæmara 
orðalag yfir búnað sem sérstaklega hefur verið framleiddur til ákveðinna nota og uppfyllir kröfur 
þar af lútandi. Dæmi um slfkt er reiðhjólahjálmur sem framleiddur er samkvæmt staðli um 
reiðhjólahjálma og uppfyllir kröfur tilskipunar um persónuhlífar (bæði til nota í atvinnuskyni og til 
einkanota) og reglugerð nr. 635/1999 um persónuhlífar til einkanota.

F.h. Löggildingarstofu

CvÁ]X\ii-
Fj(pla GuŒpns^pttir 
Deildarstjóri markaðsgæsludeildar
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