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Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum, 464. mál, öryggi barna, gjðld, 
EES reglur og fleira.

Samtök atvinnulifsins, Samtök ferðaþjónustunnar og Samtök iðnaðarins hafa fengið 
ofangreint fiumvarp til umsagnar og senda hér með sameiginlega umsögn. 
Athugasemdir samtakanna varða 2. til 5. grein fmmvarpsins og fela í sér kröfu um að 
reglur um aksturs og hvíldartima ökumanna verði settar af samgönguráðuneyti en ekki 
dómsmálaráðuneyti.

Samtökin álíta að 3. grein frumvarpsins séu óþörf og réttara væri að sú lögfesting á 
efni reglugarða EES nr 3820/85 um aksturs og hvildartíma og EES nr. 3821/85 og 
2135/98 um ökurita kæmu fram sem sjálfstæð lög frá samgönguráðuneytinu.

Vegagerðin hefur eftirlit með aksturs og hvíldartíma og öll umsjá með ökuritakortum 
og rafrænum ökuritum er á hendi Umferðarstofii. Þær stofiianir heyra undir 
samgönguráðuneytið og því getur talist eðlilegt að fagráðuneytið hafi umsjón með 
málaflokknum og setji reglugerðir um hann. Það vekur reyndar fiirðu að í 
frumvarpinu er á engan hátt vísað til þess að hér sé verið að innleiða EES reglugerð 
3820/85 um aksturs og hvíldartíma ökumanna sem málaflokk í umsjón 
dómsmálaráðuneytis en ekki samgönguráðuneytis. Þetta mál varðar vinnuvernd en 
ekki umferðaröryggi. Dómsmálaráðuneytinu er væntanlega ætlað að setja í 
umferðarlög takmarkandi reglur um hvenær ökumaður telst vera orðinn of þreyttur til 
að aka, þannig að öryggi vegfarenda sé hætta búin. Hins vegar er það ekki í 
verkahring dómsmálaráðuneytis að setja i umferðarlög ákvæði um hvort bílstjórar sem 
aka tiltekinni gerða bifreiða út fyrir tiltekinn radius frá starfsstöð, skuli taka 30 eða 45 
mínútna hlé á akstri.

Því gæti 6. málgrein 44. greinar umferðarlaga staðið óbreytt og dómsmálráðuneytið 
sett almennar reglur um hvíldartíma samkvæmt sjónarmiðum um öryggi.

Samtökin vilja ítreka þær kröfijr, sem margoft hafa komið fram að brýnt er að setja 
nýja reglugerð um aksturs og hvíldartíma ökumanna i framhaldi af nýjum lögum frá



samgönguráðuneytinu. Núverandi reglugerð fullnægir engan veginn þeim kröfiim sem 
gera verður til stjórnvaldsreglna sem hundruðum manna er ætlað að fara eftir við 
dagleg störf sin. Samtökin telja að bein þýðing reglugerðar EES án nokkurrar 
aðlögunar að íslenskum aðstæðum sé ekki sæmandi.

Reyndar telja samtökin þessa lagabreytingu einnig ótímabæra þar sem ljóst er að 
upptöku rafrænna ökurita mun seinka um amk eitt ár frá þvi sem til stóð þar sem 
hvorki framleiðendur bifreiða né framleiðendur rafrænna ökuritakorta hafa lokið 
nauðsynlegri undirbúningsvinnu.

í fímmtu grein laganna þarf að kveða skýrar að orði með hvað felist í orðunum: 
„Ökumaður skal sjá um, “ sérstaklega þegar í hlut eiga bifreiðastjórar hópbifreiða. Það 
er ólíðandi réttaróvissa í þessu orðalagi sem ekki verður við unað.

í fylgiskjali Fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytis segir að kostnaður við uppsetningu 
ökuritakerfisins sé áætlaður 27 milljónir króna og árlegur rekstrarkostnaður um 14 
milljónir króna. Samtökin mótmæla þvi harðlega að þessi kostnaður sé færður 
atvinnulífínu til gjalda á fjórum árum. Verði raunin sú, að hvert kort muni kosta 16-20 
þúsund krónur er hér um að ræða gríðarlegan kostnaður fyrir stæni fyrirtæki sem gera 
út fjölda bifreiða. Reyndar er líklegast að kostnaður við að afla ökuritakorts fyrir 
bilstjóra falli á viðkomandi einstaklinga þar sem að í EES reglugerð 2135/98 er skýrt 
kveðið á um að ökuritakortið sé persónubundið og eingöngu gefið út að ósk 
viðkomandi einstaklings og hann sé ábyrgur fyrir þvi. Hann þarf svo að endurnýja 
slíkt kort á fimm ára fresti. Hér er því verið að leggja allt að fjögur þúsund króna 
viðbótarútgjöld á hvem bílstjóra atvinnubifreiða á landinu. Auk þess mun þetta 
fyrirkomulag skapa veruleg vandkvæði varðandi framboð bifreiðastjóra því ekki mun 
nema hluti atvinnubilstjóra verða sér út um ökuritakort og þeir verða því ekki 
gjaldgengir til afleysinga eða skammtímaverkefria eins og oft hefiir tíðkast.

Ljóst er að af tæknilegum ástæðum verða tvennskonar kerfi ökurita í notkun um 
margra ára skeið. Það breytir því ekki að verði nýir bílar teknir i notkun munu 
fyrirtæki þurfa að fjárfesta i dýrum og miklum búnaði til aflesturs og 
upplýsingasöfnunar auk þess sem flestir bifreiðastjórar þurfa að íjárfesta í 
ökuritakortum. Samtökin hvetja til þess að vandlega sé skoðað hvaða undanþágur 
gætu komið til greina við innleiðingu þessarar reglugerðar og ennfremur að kostnaði 
við hana verði dreift á lengri tíma en um getur í reglugerðinni þar sem boðað kerfi 
verður við lýði um langa framtíð.

Virðingarfyllst.


