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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 50/1987, með síðari 
breytingum (EES-innleiðing o.fl.), 102. mál.

Samgöngustofa vísar til erindis umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, frá 25. september 
2014, þar sem óskað er umsagnar stofnunarinnar um frumvarp til laga um breytingu á 
umferðarlögum, nr. 50/1987, með síðari breytingum (EES-innleiðing o.fl.), 102. mál.

Fyrst ber að nefna að Samgöngustofa veitti nefndinni jákvæða umsögn að öllu leyti um 
sambærilegt frumvarp sem lagt var fram fyrr á árinu (143. löggjafarþing, 284. mál). I þeirri 
umsögn, sem dagsett er 7. mars sl., er tekið fram að mikið og gott samráð hafi verið haft við 
Samgöngustofu við undirbúning þess frumvarps og að frumvarpið samræmdist vel 
sjónarmiðum um aukið umferðaröryggi. Þó var það áréttað að Samgöngustofa teldi eftir sem 
áður þörf á að á næstunni yrði kláruð sú heildarendurskoðun umferðarlaga sem staðið hefur 
yfir frá 1. nóvember 2007.

Líkt og fram kemur í athugasemdum við frumvarp það sem hér er til umíjöllunar, er um 
sambærilegt frumvarp að ræða og lagt var fram á síðasta löggjafarþingi, þó með fáeinum 
breytingum. Það eru einmitt hluti umræddra breytinga sem Samgöngustofu vill gera 
athugasemdir við og er slíkt gert í meðfylgjandi umsögn.

Virðingcirfyllst,

framkvœmdastjóri samh œfingarsviðs
Daníel Reynisson 
lögfrœóingur
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Athugasemdir við frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum, 
nr. 50/1987, með síðari breytingum (EES-innleiðing o.fl.), 102. mál.

1. Um 2. gr. -  I 2. gr. er að fmna tillögu að nýrri 5. mgr. 41. gr. umferðarlaga. 
varðandi þær reglur er gilda skulu um börn sem eru farþegar á bifhjóli. 
Samgöngustofa leggst gegn þeirri tillögu sem núgildandi útgáfa frumvarpsins 
felur í sér, en mælist að sama skapi til þess að aftur verði horfið til tillögu 
þeirrar sem fram kom í frumvarpi því sem lagt var fram á síðasta 
löggjafarþingi. Samkvæmt því skyldi 5. mgr. 41. verða svohljóðandi:

„Barn sem er undir 150 sm að hœð má ekki vera farþegi á bifhjóli 
öðru en léttu bifhjóli. Barni skal búið sérstakt sæti nái það ekki niður 
að fóthvílum bifhjólsins. ”

Rökin fyrir þessari afstöðu Samgöngustofu eru þau að hin nýja tillaga er talin 
ganga of langt á kostnað umferðaröryggis. Þannig sé flutningur bama á 
þungum bifhjólum varhugaverður. Einnig má þess geta að enga skilgreiningu 
er að fmna á hugtakinu „sérstakt sceti” og því mjög háð túlkun hvað teljist 
fullnægjandi í þeim efnum. Rímar þetta vel við þá staðreynd að 
Samgöngustofu berast reglulega ábendingar um að mjög óvarlega sé farið við 
farþegaflutning bama á bifhjólum.

Vissulega felur ofangreind tillaga fyrra frumvarps einnig í sér hugtakið 
„sérstakt sceti” og fylgja því sömu vandkvæði og nefnd voru hér að framan, 
þ.e. að enga skilgreiningu er að fínna á því hvað fellur undir slíkt. Hins vegar 
verður ekki fram hjá því litið að mati Samgöngustofu að sú tillaga að 5. mgr. 
41. gr. sem fyrra frumvarpið felur í sér, er mun betur til þess fallið að tryggja 
öryggi bama þar sem það heimilar ekki farþegaflutning bama á stórum 
bifhjólum líkt og þetta frumvarp gerir.

2. Um 10. gr. -  í a-lið 10. gr. er gert ráð fyrir að 2. mgr. 71. gr. umferðarlaga 
breytist á þá leið að miðað verði við 135 sm í stað 150 sm, þegar kemur að 
hæðarviðmiðun þegar kemur að skyldu bama til að nota viðurkenndan 
bamabílstól, beltispúða eða annan sérstakan öryggis- og vemdarbúnað ætlaðan 
börnum. Á það er bent að bæði núgildandi umferðarlög og frumvarp það sem 
lagt var fram á síðasta löggjafarþingi miða við 150 sm.

Líkt og fram kemur í athugasemdum með 10. gr. frumvarpsins, felur tillaga 
þessi í sér nýtingu á undanþáguákvæði tilskipunar 91/671/EBE, eins og henni 
var breytt með tilskipun 2003/20/EB. Meginregla tilskipunarinnar er að ríki 
skuli miða við 150 sm, en þó er að fmna heimild til undantekninga hvað slíkt 
varðar. Segir þannig í athugasemdum með 10. gr. frumvarpsins:

„ í  tilskipuninni er að finna ákveðnar heimildir til aðildarríkja til að 
gera undantekningar frá  slíkum áskilnaði, m.a. efbörn eruyfir 135 sm 
á hœð og í aftursœti. Eru þannig komnar til breytingar þessar á fyrri 
tillögum. Tillögur þcer sem hér eru bornar fram  nýta ekki 
undanþáguheimildir tilskipunarinnar til hins ýtrasta heldur gera ráð 
fyrir ákveðnum millivegi milli þess sem þegar hefur verið lagt til oj* 
bess að sera enn vœgari kröfur til notkunar öryggis- og 
verndarbúnaðar fyrir börn í  bifreiðum. ”
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Samgöngustofa leggst harðlega gegn þessari tillögu, enda ekki forsvaranlegt 
að mati stofnunarinnar að gera breytingar sem eru til þess fallnar að minnka 
öryggi bama í ökutækjum. Fyrst ber að geta að núgildandi umferðarlög miða 
við 150 sm og hafa gert það um langt skeið. Samgöngustofa þekkir ekki til 
þess að þetta atriði laganna hafi verið gagnrýnt eða að neinn þrýstingur hafi 
komið fram þess efnis að ákvæðinu þyrfti að breyta.

Eitt helsta lögbundna hlutverk Samgöngustofu er að stuðla að öruggum 
samgöngum, sbr. 3. mgr. 1. gr. laga nr. 119/2012 um Samgöngustofu. Það er 
því augljóst að stofnunin geri alvarlegar athugasemdir við hvers konar 
fyrirætlanir um að gera vægari kröfur til notkunar öryggis- og vemdarbúnaðar 
fyrir böm í bifreiðum, líkt og beinlínis er tekið fram að hér sé verið að gera í 
athugasemdum með 10. gr.

Þessu til frekari stuðnings bendir Samgöngustofa á að á undanfömum 
áratugum hefur mikill árangur náðst hvað varðar aukið öryggi bama í 
ökutækjum. Má hann að miklu leyti rekja til öflugrar fræðslu og hvatningu til 
foreldra um að framfylgja áðurnefndri „150 sm ” reglu hvað böm sín varðar. 
Er umrædd fræðsla nú í höndum Samgöngustofu, en áður var hlutverkið hjá 
Umferðarstofu og þar áður Umferðarráði. Breyting á borð við þá sem í 
frumvarpinu er lögð til, væri aftur á móti til þess fallin að grafa undan þeim 
árangri sem náðst hefur í þessum efnum, enda væri hún óumdeilanlega skref 
aftur á bak þegar kemur að öryggi bama í umferðinni.

Til að setja umrædda fyrirhugaða breytingu í annað samhengi, þá má segja að í 
reynd myndi hún hafa þau áhrif að böm á aldrinum 9-12 ára þyrftu ekki lengur 
að nota viðurkenndan öryggis- og vemdarbúnað í bifreið. Þetta aldursbil er að 
meginstefnu það sem fellur á milli 135 sm og 150 sm.

Líkt og fyrr hefur komið fram er um að ræða undanþáguheimild tilskipunar 
2003/20/EB til handa ríkja til að miða við 135 sm í stað 150 sm. íslandi ber 
því engin skylda til að nýta sér umrædda heimild og með vísan til alls 
ofangreinds telur Samgöngustofa að svo eigi alls ekki að gera.

Samgöngustofa Pósthólf 470 • 202 Kópavogur ■ Sími: 480 6000 ■ Kennitala: 540513 1040 ■ samgongustofa<®samgongustofa.is ■ www.samgongustofa.is

lcelandic Transport Authority P.O. Box 470 ■ 202 Kópavogur ■ lceland • Tel: +354 480 6000 • icetra@icetra.is ■ www.icetra.is

http://www.samgongustofa.is
mailto:icetra@icetra.is
http://www.icetra.is

