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Efni: Umsögn SFF og ABÍ um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum 
nr. 50/1987 og lögum um vátryggingarstarfsemi nr. 60/1994 
(ábyrgðartrygging ökutækja, EES-reglur), þskj. 76 -  76. mál.

Vísað er til bréfa viðskiptanefndar Alþingis, dags. 18. október 2007, til Samtaka 
fjármálafyrirtækja (SFF) og Alþjóðlegra bifreiðatrygginga á íslandi (ABÍ) þar sem óskað 
er umsagna um frumvarp til laga um breytingu á umferðalögum og lögum um 
vátryggingarstarfsemi. SFF og ABÍ skila sameigninlegri umsögn um málið.

Almennar athugasemdir:
Umrætt frumvarp felur í sér innleiðingu á fimmtu tilskipun ESB um ökutækjatryggingar. 
í frumvarpinu er að finna ákvæði sem veita stjómvöldum heimild til að setja nánari reglur 
til að innleiða kröfur tilskipunarinnar sem ekki verða innleiddar með lagasetningu. SFF 
og ABÍ telja sér bæði rétt og skylt að eiga aðkomu að reglusetningu stjómvalda. Ljóst er 
að umrædd tilskipun er sett með hliðsjón af hagsmunum og aðstæðum sem í mörgum 
tilvikum eiga ekki við á íslandi. í slíkum tilvikum er mikilvægt að hagsmunaaðilar og 
atvinnulíf fái tækifæri til að lýsa skoðunum sínum og áherslum m.a. með það að 
markmiði að reglusetning á þessu sviði fari ekki fram úr því sem nauðsynlegt er til að 
gæta þeirra hagsmuna og réttinda sem tilskipuninni er ætlað að vemda.

Athugasemdir um einstakar greinar:
1. gr.
Orðalag ákvæðisins er e.t.v. ekki nægilega nákvæmt. í ákvæði tilskipunarinnar (4 b) sem 
1. gr. frumvarpsins er ætlað að innleiða segir m.a: Member state shall ensure that the 
policyholder has the right to request at any time a statement relating to the third party 
liability claims involving the vehicle or vehicles covered by the insurance contract at 
least during the preceedingfive years o f the contractual relationship, or to the absence o f  
such claims.
Ljóst er að nákvæmari innleiðing mun eiga sér stað með reglugerð síðar. Hér vaknar hins 
vegar spuming um mörk settra laga annars vegar og reglugerðar hins vegar og hvort ekki 
sé nauðsynlegt að ramma ákvæðið tilskipunarinnar betur inn með lagasetningu.
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2. gr.
í 2. gr. frumvarpsins er kveðið á um víðtæka upplýsingaskyldu. Ljóst er að ákvæði 
tilskipunarinnar er sett með hliðsjón af hagsmunum og aðstæðum sem ekki eiga við á 
íslandi. Mikilvægt er að ekki verði gengið lengra í framkvæmd og í reglugerðarsetningu 
en nauðsynlegt er. SFF og ABI ítreka þá skoðun sína að mikilvægt sé fyrir 
hagsmunaaðila að eiga aðkomu að allri útfærslu í þessum efnum.

3. og 4. gr.
Engar athugasemdir.

Virðingarfyllst,

F.h. SFF
Ólafur Páll Gunnarsson lögfr.


