
Góðan dag.

Ég hef verið að líta yfir þetta frumvarp, sem hér liggur fyrir, og verð að segja, að mér sem 
leigubílanotanda líst engan veginn á frumvarpið, eins og það liggur fyrir, og sé t.d. ekki, að þessar 
ESA-reglurr eigi yfirleitt nokkurt erindi við okkur hér uppi í Ballarhafi langt frá öðrum Evrópuþjóðum. 
Þegar Norðmenn, sem eru tengdari meginlandi Evrópu en við erum, hafna þeim og vilja semja um 
þær, þá spyr ég, hvers vegna í ósköpunum við Íslendingar getum ómögulega samið við ESB um ESA- 
reglurnar og ýmislegt annað, sem ESB er að senda okkur og á afar illa við hjá okkur. Ég skil þetta ekki, 
en finnst, að það eigi að vera hægt og sjálfsagt, líkt og Norðmönnum finnst sjálfsagt að gera. 
Leigubifreiðastöðvar eru nauðsynlegar og sjálfsagðar, og mér finnst við ekki geta skorið okkur úr frá 

öðrum þjóðum, hvað það varðar. Það sama má segja um stéttarfélag leigubifreiðastjóra. Það má 
samt ekki gera leigubifreiðastöðvum og leigubílstjórunum sem erfiðast fyurir að starfa, eins og mér 
sýmist á öllu, að þetta frumvarp bjóði upp á.
Ég sem fastur viðskiptavinur leigubíilastöðvar hér í borginni, þá vil ég geta hringt beint í mína 

leigubifreiðastöð, sem ég treysti, og að það séu þeir, sem svari kallinu, eins og ég hef alltaf gert í 
áratugi, þegar ég hef þurft á að halda, og verið örugg um að fá bíl þaðan. Ég verð að segja, að þegar á 
heildina er litið, þá sýnist mér þetta frumvarp að mörgu leyti ekki gera leigubílstjórum né 
stöðvunum, sem þeir vinna á, né stéttafélagi þeirra, neitt gagn, eins og það liggur fyrir, og sé ekki 
hverju þetta frumvarp á að þjóna, ein og það liggur fyrir, og með þessum samevrópsku reglum, sem 
ég sé ekki að eigi neitt erindi við íslenskan veruleika og aðstæður hér á landi, og er því algerlega 
andvíg því, eins og það kemur fyrir.
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