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U insögn N eytendasam takanna um frum varp til laga um leigubifreiðaakstur, 421. mál.

N eytendasam tökin vísa til tölvupósts frá nefndarsviði A lþingis, dags. 6. desem ber sl., þar sem óskað er eftir 
um sögn sam takanna um frum varp til laga um leigubifreiðaakstur, 421. mál.

M arkm iðið með frum varpinu er fyrst og fremst að tryggja gott aðgengi að hagkvæm ri, skilvirkri og öruggri 
leigubifreiðaþjónustu fyrir alm enning á íslandi. Þá er frum varpinu ætlað að færa lög og reglur um leigubifreiðar 
til nútím alegra horfs þar sem öruggar og tryggar sam göngur eru hafðar að leiðarljósi, auk þess að tryggja að 
íslenska ríkið uppfylli þ jóðréttarlegar skuldbindingar sínar.

N eytendasam tökin fagna aukinni samkeppni á m örkuðum  sem er alm ennt til bóta fyrir neytendur. A ukin og virk 
sam keppni leiðir að jafnaði til hagstæðara verðs og betri þjónustu. M arkm ið frum varpsins virðist falla vel þeirri 
afstöðu sam takanna þar sem fram kem ur í greinargerðinni að með fjölgun leyfa aukist sam keppni á 
leigubifreiðam arkaði og þjónusta verði hagkvæmari og lagi sig frekar að kröfum  neytenda.

N eytendasam tökin benda þó á að afnám  ijöldatakm arkana, stöðvaskyldu og skráningareglna virðist ekki alls staðar 
hafa leitt til lægra verðs og betri þjónustu til neytenda. Sé raunin sú, telja N eytendasam tökin skynsam legt að horft 
verði til þróunar í þeim  löndum og gripið verði til ráðstafana til að tryggja að þæ r breytingar sem hér lagðar eru til 
skili sér raunverulega í lægra verði og aukinni þjónustu til hagsbóta fyrir neytendur. Þá taka sam tökin undir 
um sagnir annarra aðila hvað varðar nauðsyn þess að tryggja að leigubílaþjónusta sé í boði allan sólarhringinn.

Sam tökin telja einnig m ikilvægt að enginn afsláttur sé gefin a f  öryggi farþega eða annarra vegfaranda. Þannig er 
m ikilvæ gt að tryggja að þæ r bifreiðar sem nýttar verða til leigubílaaksturs uppfylli ströngustu öryggisskilyrði, t.d. 
um  árlega skoðanir og aðbúnað.

Þá telja sam tökin m jög jákvæ tt að leyfisskírteini skuli ávallt vera sýnileg til sönnunar á því að leigubílstjórar hafi 
atvinnuleyfí eða rekstarleyfí, sem og að gjaldskrá skuli sýnileg fyrir neytendur.

Að ofangreindu virtu, þá lýsa sam tökin yfír stuðningi sínum  við frum varpið.

V irðingarfyllst, 

fyrir hönd N eytendasam takanna

Breki Karlsson, formaður


