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Guðmundur Tyrfingsson ehf.
Selfossi þann 
Dags: 10-03-2014.
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 50/1987, með síðari breytingum 
(EES-innleiðing o.fl.).

Hópferðafyrirtækið Guðmundur Tyrfingsson er með eftirfarandi umsögn og athugasemdir við 
ofangreint frumvarp.

5 gr.
Á eftir 3. mgr. 50. gr. laganna kemur ný málsgrein, svohljóðandi:

Ökumenn sem stjórna ökutækjum í C1-, C-, D1- og D-flokki til farþega- og vöruflutninga í 
atvinnuskyni skulu gangast undir endurmenntun á fimm ára fresti. Ráðherra kveður nánar á um 
tilhögun endurmenntunar í reglugerð.
Hópferðafyrirtæki landsins eru rekin að mestu til að þjónusta gríðarlegan fjölda ferðamanna 
sem kemur að stærstum hluta til landsins yfir 3 mánaða tímabil, Júní- Ágúst.
Í okkar tilfelli rúmlega tvöfaldast sá fjöldi ökumanna sem við þurfum til að halda starfseminni 
gangandi á fullum afköstum yfir þann tíma og höfum við getað kallað til þennan auka 
mannskap úr öðrum atvinnugeirum sem sjá sér hag í því að nýta frí sem þeir fá frá öðrum 
störfum til að ferðast um landið og þjónusta erlenda ferðamenn.
Verði hin auknu ökuréttindi sem þessir aðilar hafa sótt sér skert og þau þannig úr garði gerð 
að það feli í sér löng námskeið og töluverðan kostnað þá er viðbúið að margir þessara aðila 
sem ekki hafa fulla atvinnu af réttindum sínum veigri sér við að endurnýja þau og glati þeim. 
Það þýðir aftur að ekki verður hægt að manna þann gríðarlega akstur sem er yfir 
sumartímann sem myndi setja ferðaþjónustunni mjög þröngar skorður þar sem mörg þessara 
fyrirtækja hafa ekki vetrarvinnu fyrir tækin sín nema að litlu leyti og geta þar af leiðandi ekki 
haldið mannskap í vinnu árið um kring og treysta þennan auka mannskap.
Það er okkar skoðun að 5 gein þessara laga sé til þess fallin að skaða mun meira en gera gagn og 
skerða atvinnufrelsi fjölda manns og höfum við efasemdir um að slík skerðing afturvirkt standist 
stjórnarskrár bundinn rétt.

9 gr.
Við 69. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Sömu heimildir hafa eftirlitsmenn 
Samgöngustofu við framkvæmd vegaskoðana skv. d-lið 2. mgr. 68. gr.
Með þessari grein er verið að koma lögvaldi til Vegagerðarinnar sem hingað til hefur verið á höndum 
lögreglu landsins.
Þarna finnst okkur vera vegið hart að ákveðinni stétt þjóðfélagsins með auknu lögvaldi aðila annara 
en lögreglu til að sinna löggæslu störfum og efumst við um að það eigi við nokkra aðra starfstétt en 
þessa að til þurfi auknar lagaheimildir til eftirlits.
Eins má benda á það að samkvæmt Evrópureglum þá má sá aðili sem gefur út starfsleyfi ekki sinna 
eftirlitsskyldu sem í þessu tilfelli er sami aðilinn eða Vegagerðin og er vert að skoða betur.

Það er okkar mat að þessar tvær greinar þurfi að endurskoða og eða fella út með öllu þar sem þær 
eru til þess fallnar að íþyngja að óþörfu bæði fyrirtækjum og einstaklingum er starfa í farþega og 
vöruflutningum.

Fyrir hönd Guðmundar Tyrfingssonar ehf.
Tyrfingur Guðmundsson.

Kærar þakkir og bestu kveðjur


