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Efni: Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur, 421. mál.

Vísað er til tölvubréfs nefndarsviðs skrifstofu Alþingis, dags. 6. desember 2018, þar sem 
Neytendastofu er gefinn kostur á að gefa umsögn um frumvarp til laga um 
leigubifreiðaakstur, 421. mál.

Almennar athugasemdir
I íyrirliggjandi frumvai-pi er mælt fyrir um afnám takmörkunarsvæða og fjöldatakmarkana 
atvinnuleyfa, afnám skyldu leigubifreiða til að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð og breyttar 
kröfur til þeirra sem hyggjast starfa sem leigubifreiðastjórar.

Gert er ráð fyrir því að til verði tvær tegundir leyfa sem tengjast akstri leigubifreiða; annars 
vegar atvinnuleyfi, sem mun veita réttindi til að aka leigubifreið í eigu rekstrarleyfishafa í 
atvinnuskyni, og hins vegar rekstrarleyfi, sem mun veita réttindi til að reka eina leigubifreið 
sem er í eigu rekstrarleyfishafa eða skráð undir umráðum hans. Skilyrðum til að mega reka 
leigubifreiðastöð er breytt og rekstrarleyfishöfum heimilað að framselja hluta af skyldum 
sínum með samningi til leigubifreiðastöðvar. Loks er á það bent að gert sé ráð fyrir því að 
heimilt verði að aka án þess að gjaldmælir sé til staðar í bifreið í þeim tilfellum þegar samið 
hefur verið fyrir fram um heildarverð fyrir ekna ferð.

Markmið framangreindra breytinga „er að auka fre lsi á leigubifreiðamarkaðnum, neytendum  
og þjónustuveitendum til hagsbóta. Þá er frum varpinu œtlað að tryggja að íslenska ríkið 
uppfylli þœ r þjóðréttarlegu skuldbindingar sem það hefur undirgengist, auk þess að fcera lög 
og reglur um leigubifreiðar til nútímalegra horfs með öruggar og tryggar samgöngur að 
leiðarljósi “ .

Neytendastofa fagnar því að lagaumhverfi leigubifreiðamarkaðarins sé fært í frjálsræðisátt 
sem er meginmarkmið líkt og kemur fram í athugasemdum við frumvarpið. Breyting á 
lagaumhverfi verður þó að tryggja lágmarksvemd fyrir neytendur, jafnt innlenda sem erlenda 
gesti, sem nýta sér þjónustuna. I því sambandi telur stofnunin mikilvægt að sambærilegar 
reglur séu settar hér á landi eins og eru í gildi í öðrum ríkjum á Evrópska efnahagssvæðinu. 
Islenskir sem erlendir neytendur nota þessa þjónustu á öllu EES-svæðinu og því verður að 
tryggja að sambærileg lágmarksréttindi og skyldur séu tryggð hér á landi sem standast 
samanburð við önnur ríki.

Athugasemdir við 9. gr.
Skv. 9. gr. frumvarpsins er Neytendastofu falið eftirlit með gjaldmælum og verðlagningu 
leigubifreiðaþjónustu.
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Gjaldmælar leigubifreiða
A Islandi gilda lög nr. 91/2006, um mælitæki, mæligrunna og vigtannenn sem falla undir 
verkefnasvið atvinnuvega- og nýsköpunaiTáðuneytisins. í 2. mgr. 13. gr. laganna er að finna 
ákvæði um hvaða mælitæki sem notuð eru hér á landi geti fallið undir eftirlit stjóm valda og 
eru það m.a. gjaldmælar leigubifreiða, sbr. 7. tölul.

í reglugerð nr. 876/2016, um mælitæki hefur verið innleidd tilskipun 2014/32/ESB um 
mælitæki, en öll mælitæki sem falla undir gildissvið hennar, þ.m.t. gjaldmælar leigubifreiða, 
sern markaðssett em hér á landi skulu uppfylla ákvæði framangreindra reglna. Jafnframt em 
þar ítarleg ákvæði um með hvaða hætti sé unnt að taka slík mælitæki til fýrstu notkunar, 
o.s.frv.

Framangreind reglugerð mælir ekki sjálfkrafa fýrir um eftirlit með notkun gjaldmæla sem 
miðar að því að reglulega séu mælitækin prófuð og kannað hvort þau mæli áfram rétt sem er 
staðfest með s.n. „löggildingu“ mælitækisins. Til að svo megi verða þarf sérstakar reglur eða 
reglugerð sem kveður á um reglubundna löggildingu gjaldmæla sem er nauðsynlegt vegna 
eðlis slíkra tækja og eftirlits með gjaldmælum leigubifreiða. Telur Neytendastofa að 
úrtaksskoðanir ásamt reglubundnum skoðunum leigubifreiða myndu vera nægjanlegar með 
sama hætti og tíðkast í Noregi.

Gert er ráð fýrir að stjórnsýslulega falli ákvæði þessa fmmvarps undir málefnasvið 
samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Lög um mælingar, mæligmnna og vigtannenn og 
setning reglna um löggildingu gjaldmæla leigubifreiða og eftirlit með þeim fellur hins vegar 
stjómsýslulega undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðheiTa.

Nauðsynlegt er því að tryggja með skýmm lagafyrirmælum frá Alþingi að reglugerð um 
eftirlit með mælum leigubifreiða verði sett af hálfu þess ráðherra sem fer með stjómsýslulega 
framkvæmd laga um mælingar. Akvæði 1. mgr. 9. gr. laganna eins og það er nú orðað ber að 
mati Neytendastofu ekki tilætlaðan árangur, þar sem ráðherra sem fer með málefni laga um 
mælingar hefur ekki, þrátt fýrir tillögur Neytendastofu sett reglugerð um slíkt. Þar sem 
málefni atvinnugreinarinnar heyrir undir annan ráðherra verður í lögum frá Alþingi að kveða 
á um með skýmm hætti að setja eigi slíka reglugerð e f tilgangur þessa ákvæðis á að ná fram 
að ganga.

Neytendastofa leggur því til að við 1. mgr. 9. gr. frumvarpsdraganna verði bætt við 3. málsl., 
sem gæti orðast þannig:

"Ráðherra skal setja reglugerð um nánari fram kvœ m d eftirlits með gjaldmœlum eða fe la  
Neytendastofu að setja reglur þess efnis sem staðfestar eru a f  ráðherra “ .

Um leið þarf í nefndaráliti að vera gerð skýr grein fyrir því að það sé vilji löggjafans að slík 
reglugerð verði sett og það sé því ekki valkvætt að setja slíkar reglur eða að öðm leyti nein 
stjórnsýsluleg óvissa um að það skuli gert.

Eftirlit með „verðlagningu“
Stofnunin gerir athugsemdir við notkun á hugtakinu „verðlagning“ í ákvæðinu. 
Neytendastofu hefur ekki verið falið eftirlit með verðlagningu, þ.e. ákvörðunina um það hvert 
verð skuli vera, á markaði skv. lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu 
nr. 57/2005 sem vísað er til í greinargerð með frumvarpi þessu, enda er verðlagning almennt 
frjáls á landinu. Aftur á móti er stofnuninni falið eftirlit með verðmerkingum og öðmm 
verðupplýsingum. Almenna reglan er sú að verðupplýsingar verða að liggja skýrt fyrir áður en

Borgartún 21 • 105 Reykjavík ■ Sími 510 1100 - Bréfasími 510 1101 ■ postur@ neytendastofa.is • w w w .neytendastofa.is
2

mailto:postur@neytendastofa.is
http://www.neytendastofa.is


neytendur taka upplýsta ákvörðun um kaup á þjónustu eða vöimm. Ljóst er að mati 
Neytendastofu að sama gildir um þjónustu leigubifreiða. Náist markmið laganna um aukið 
frelsi og samkeppni þá er afar brýnt að slíkar upplýsingar komi skýrt fram í gluggum 
leigubifreiða þannig að neytendur geti gert verðsamanburð áður en ákvörðun er tekin um kaup 
á þjónustu hjá hlutaðeigandi rekstraraðila. Slík skylda er einnig í lögum annarra ríkja.

Neytendastofa leggur því til að í 4. mgr. 9. gr. frumvarpsins verði verðlagningu breytt í 
endanlegt verð og muni hljóða svo:

„ Þegar ferð  er seld fy rir  fy rir  fram  umsamið heildargjald skal verðskrá og þœ r forsendur  
sem umsamið heildargjald byggist á vera aðgengilegar viðskiptavini og settar fram  í glugga 
bifreiðar þannig að Ijóst sé með hvaða hœtti endanlegt verð er ákveðið. “

Þá leggur stofnunin til að 6. mgr. 9. gr. hljóði svo:

„ Neytendastofa fe r  með eftirlit með gjaldmœlum og verðupplýsingum leigubifreiðaþjónustu 
samkvœmt lagagrein þessari. “

Aðrar athu^asemdir
A Alþingi hafa nýlega verið samþykkt ný lög nr. 81/2019, um úrskurðaraðila á sviði 
neytendamála. Neytendum er samkvæmt lögunum tryggður réttur til að leita með 
ágreiningsmál vegna viðskipta með vörur eða þjónustu til s.n. kvörtunar- eða úrskurðamefnda 
sem starfa að lausn ágreiningsmála utan dómstóla. Neytendastofa telur afar mikilvægt að við 
setningu laga um leigubifreiðamarkaðinn sé þeim sem selja þar og veita þjónustu gert skylt að 
eiga aðild að slíkri úrskurðamefnd. í dönskum lögum er svofellt ákvæði í 7. mgr. 20. gr. 
laganna „Et korselskontor skal etablere en klageordning og vœre tilsluttet et uafhœngigt 
landsdœkkendeklagenœvn, som taxibranchen skal oprette “ .

A Islandi hefur nú þegar verið sett inn ákvæði t.d. varðandi lausaíjárkaup en einnig í nýrri 
lögum um þjónustu íjármálafyrirtækja þar sem slíkum aðilum er gert skylt að stofnsetja og 
eiga aðild að slíkum úrræðum fyrir neytendur til lausnar á ágreiningi sem kann að koma upp í 
viðskiptum. Með því er neytendum veittur aðgangur að málsmeðferð sem er einföld, ódýr og 
þarf ekki að leita aðstoðar dómstóla. Mikilvægt er að mati Neytendastofu að við meðferð 
lagafrumvarps um starfsemi á sviði leigubifreiðaaksturs sé tekið tillit til þessarar réttarþróunar 
sem er byggð á grundvelli samhæfðra tilskipana ESB og gilda á öllu EES-svæðinu.

Það er rík hefð á Islandi að líta til löggjafar á Norðurlöndum, ekki síst til Danmerkur. Það er 
því eðlilegt að mati Neytendastofu að í lögum um þessa starfsemi verði sett skýrt ákvæði um 
að rekstrarleyfishafar og leigubifreiðastöðvum beri skylda til þess að setja á fót og eiga aðild 
að úrskurðamefnd utan dómstóla sem geti tekið á ágreiningsmálum sem kunna að koma upp 
í viðskiptum þeirra og neytenda. Dæmi um slíkt ákvæði er m.a. í 19. gr.a. laga 161/2002 um 
starfsemi íjánnálafyrirtækja og auðvelt að bæta slíku ákvæði því inn a f hálfu 
þingnefndarinnar.

arfyllst
endastofu

Tryggvi Axelsson 
Forstjóri

Svava G. I&éimundardóttir
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