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Heiðraði formaður

Hér að neðan eru athugasemdir frá Félagi hópferðaleyfishafa til umhverfis- og 
samgöngunefndar Alþingis vegna frumvarps um breytingu á umferðalögum, nr. 
50/1987, með síðari breytingum (EES-innleiðing o.fl.) sem lagðar voru fyrir Alþingi á 
143. löggjafarþingi 2013-2014.

Athugasemdir okkar eru í tveimur liðum.

1) Annars vegar hvað varðar 5. gr. er hljóðar svo:

Á eftir 3. mgr. 50. gr. laganna kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
Ökumenn sem stjóma ökutækjum í Cl-, C-, D l-og  D-flokki til farþega- og vöruflutninga í 

atvinnuskyni skulu gangast undir endurmenntun áfimm árafresti. Ráðlierra kveður nánar á 
um tilhögun endurmenntunar í reglugerð.

Þetta mun hafa í för með sér að atvinnugreinin mun tapa stórum hluta af þeim 
mannskap sem hún hefur getað kallað til sín yfir háannatímann, hér er oftast um að 
ræða fólk sem er í annarri vinnu, svo sem kennarar og ekur í fríum. Þetta fólk hefur 
ekki fasta atvinnu af meiraprófsréttindum og kemur ekki til með að endurnýja sín 
réttindi þegar sitja þarf á námskeiði í fimm til sjö daga með þeim kostnaði sem því 
fylgir til þess eins og geta ekið tvær til fjórar vikur á ári, svo dæmi sé tekið.

Með þessu ákvæði yrði ferðaþjónustunni reitt þungt högg og þessu fylgdi mikil 
skerðing á réttindum sem fólk hefur þegar aflað sér.

Alþingi 
Erindi nr. Þ W 3/ & SS 

komudagur / 3. 03. 2 0 ^

2) Hins vegar hvað varðar 9. gr. er hljóðar svo:



Við 69. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Sömu heimildir hafa eftirlitsmenn 
Samgöngustofu við framkvæmd vegaskoðana skv. d-lið 2. mgr. 68. gr.

Með þessum nýja málslið er lögregluvald flutt til Samgöngustofu og þeirri stofnun 
veittar heimildir til að firtna að bílum á vettvangi og um leið heimildir til að kyrrsetja 
ökutæki og fjarlægja skráningarmerki, sem aðeins hefur verið í höndum lögreglu. 
Þessar heimildir eru þess eðlis að óeðlilegt er að þær séu í höndum annarra en 
lögreglu og má telja mikla hættu á þær verði ofnotaðar og meðalhófs ekki gætt.

fyrir hönd Félags hópferðaleyfishafa

Björn Jón Bragason, framkmvæmdastjóri


