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Samningur um Evrópska  
efnahagssvæðið 
 
Sameiginlega EES-nefndin 
 

  
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
 

nr. 60/95  
frá 18. júlí 1995 

 
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) 

við EES-samninginn 
 
 
 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins og hann var aðlagaður með 
bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir 
samningurinn, einkum 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
20/94 frá 28. október 1994(1). 
 
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3315/94 frá 22. desember 1994 um breytingu á reglugerð (EBE) 
nr. 3118/93 um skilyrði fyrir því að farmflytjendur geti stundað flutningaþjónustu á vegum í 
aðildarríki þar sem þeir eru ekki búsettir(2) skal felld inn í samninginn. 
 
 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 

1. gr. 
 
Eftirfarandi bætist við í lið 26c (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3118/93) í XIII. viðauka við 
samninginn á undan aðlögunarliðunum: 
 
,, , eins og henni var breytt með: 
 
- 394 R 3315: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3315/94 frá 22. desember 1994  (Stjtíð. EB  

nr. L 350, 31. 12. 1994, bls. 9).“. 
  

2. gr. 

                                                           
(1) Stjtíð. EB nr. L 325, 17. 12. 1994, bls. 72 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 50, 17. 12. 1994, bls. 68. 
(2) Stjtíð. EB  nr. L 350, 31. 12. 1994, bls. 9. 
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Eftirfarandi komi í stað aðlögunarliða a) til j) í lið 26c (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3118/93): 
 
,,a) reglugerð þessi gildir ekki fyrir 1995 og 1996 um fyrirtæki sem hafa staðfestu í 

Austurríki og hún gildur ekki heldur í tengslum við vöruflutninga á austurrísku 
yfirráðasvæði. 

 
b) eftirfarandi bætist við 2. gr.: 
 
 ,,Gestaflutningakvóti Íslands, Liechtensteins og Noregs skal vera 560 leyfi og gildir 

hvert leyfi í tvo mánuði; kvótinn skal hækkaður um 30% árlega frá 1. janúar 1996. 
 
 Þessum kvóta skal skipt á milli Íslands, Liechtensteins og Noregs á eftirfarandi hátt: 
 
 
    1995   1996   1997  1. janúar 1998- 
        30. júní 1998 
  
 Ísland     13     17     23   15 
 Liechtenstein   33      43     57   37 
 Noregur  514    669    870  567 
 
 
 Kvóti Liechtensteins fyrir 1995 skal vera 8/12 af heildarárskvóta fyrir 1995 sem er í 

samræmi við þann fjölda almanaksmánaða sem eftir eru á árinu 1995 eftir gildistöku 
EES-samningsins gagnvart Liechtenstein 1. maí 1995.  

 
 Bandalagið skal fá 521 viðbótargestaflutningaleyfi og gildir hvert leyfi í tvo mánuði; 

þessi leyfisfjöldi skal hækkaður um 30% árlega frá 1. janúar 1996. 
 
 Gestaflutningaleyfum bandalagsins skal skipt á milli aðildarríkja EB á eftirfarandi 

hátt: 
 
   1995 1996 1997  1. janúar 1998- 
       30. júní 1998 
 
 Belgía  40 52 69  45 
 Danmörk 40 53 69  44 
 Þýskaland 67 88 115  75 
 Grikkland 19 25 34  22 
 Spánn  42 55 73  49 
 Frakkland 56 73 95  62 
 Írland  18 23 29  19 
 Ítalía   55 72 94  62 
 Lúxemborg 20 26 35  24 
 Holland 59 78 102  67 
 Austurríki 0 0 48  31 
 Portúgal 24 31 40  26 
 Finnland  20 26 34  23 
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 Svíþjóð 26 34 45  30 
 Breska 
 konungsríkið 35 46 60  40 
 
c) í 2. mgr. 3. gr. skal ,,framkvæmdastjórn“ hljóða ,,framkvæmdastjórn EB“. Að því er 

Ísland, Liechtenstein og Noreg varðar skal framkvæmdastjórn EB senda 
gestaflutningaleyfi áfram til fastanefndar EFTA-ríkjanna sem skal dreifa þeim til 
hlutaðeigandi staðfesturíkja; 

 
d)  í tilvikum sem um getur í 5. og 11. gr. skal að því er EFTA-ríkin varðar 

,,framkvæmdastjórn“ hljóða ,,fastanefnd EFTA-ríkjanna“; 
 
 Yfirlýsingarnar sem um getur í 2. mgr. 5. gr. skulu jafnframt sendar sameiginlegu 

EES-nefndinni og skal hún safna þeim saman og senda áfram til EB- og EFTA-
ríkjanna;  

 
e) eftirfarandi komi í stað texta e-liðar 1. mgr. 6. gr.: 
 
 ,,VSK (virðisaukaskattur) eða veltuskattur á flutningaþjónustu.“; 
 
f)  í tilvikum sem um getur í 7. gr.: 
 
 - að því er EFTA-ríkin varðar skal ,,framkvæmdastjórn“ lesast sem 

 ,,eftirlitsstofnun EFTA“ og ,,ráðið“ sem ,,fastanefnd EFTA-ríkjanna“; 
 

 - ef framkvæmdastjórnin fær beiðni frá aðildarríki EB eða  eftirlitsstofnun 
EFTA frá Íslandi, Liechtenstein eða Noregi um að  samþykkja öryggisráðstafanir skal 
sameiginlegu EES-nefndinni  tilkynnt um það án tafar og henni veittar allar viðeigandi 
upplýsingar. 

 
   Samráðsviðræður skulu fara fram innan sameiginlegu EES- nefndarinnar ef 

samningsaðili fer fram á það. Einnig má fara fram á  slíkar samráðsviðræður ef um 
framlengingu öryggisráðstafana er að  ræða. 

 
  Þegar framkvæmdastjórn EB eða eftirlitsstofnun EFTA hefur samþykkt  
 ákvörðun skal hún tilkynna sameiginlegu EES-nefndinni án tafar um  
 ráðstafanirnar. 
 
  Ef einhver samningsaðila telur að öryggisráðstafanirnar skapi  ójafnvægi 

milli réttinda og skyldna samningsaðila skal 114. gr.  samningsins gilda að 
breyttu breytanda; 

 
g) Ísland, Liechtenstein og Noregur skulu viðurkenna bandalagsskjöl útgefin af 

framkvæmdastjórninni og aðildarríkjum EB í samræmi við I. til III. viðauka við 
reglugerðina sem fullnægjandi sönnun til að stunda gestaflutninga á Íslandi, í 
Liechtenstein og Noregi. Vegna slíkrar viðurkenningar skal, í ákvæðum 
bandalagsskjala í I., II., III. og IV. viðauka við reglugerðina, ,,aðildarríki“ lesast sem 
,,aðildarríki EB, Ísland, Liechtenstein og/eða Noregur“; 
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h) bandalagið og aðildarríki EB skulu viðurkenna skjöl útgefin af Íslandi, Liechtenstein 
og Noregi í samræmi við I. til III. viðauka við reglugerðina, eins og hún var aðlöguð 
samkvæmt 2. viðbæti við þennan viðauka, sem fullnægjandi sönnun til að stunda 
gestaflutninga í aðildarríki EB; 

 
 i)    skjöl í I. til IV. viðauka við reglugerðina útgefin af Íslandi, Liechtenstein og Noregi 

skulu svara til fyrirmyndanna í 2. viðbæti við þennan viðauka.“ 
 

3. gr. 
 

Viðbætirinn við þessa ákvörðun komi í stað 2. viðbætis við 11. viðauka við ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/94 frá 21. mars 1994 um breytingu á bókun 47 og 
tilteknum viðaukum við EES-samninginn(1).  
   

4. gr. 
 
Fullgiltur texti reglugerðar ráðsins (EB) nr. 3315/94 á íslensku og norsku fylgir sem viðauki 
við útgáfu þessarar ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig. 

                                                           
(1) Stjtíð. EB nr. L 160, 28. 6. 1994, bls. 93. 
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5. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. ágúst 1995, að því tilskildu að allar tilkynningar 
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.   

 
6. gr. 

 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins. 
 
 
Gjört í Brussel 18. júlí 1995. 
 
 
 Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 Formaður 
 
 
 
 E. Berg 
 
 
 Ritarar 
 sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
 
  
 G. Vik  M. Sucker 
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Viðbætir 

 
,,2. VIÐBÆTIR 

 
SKJÖL Í VIÐAUKUM VIÐ REGLUGERÐ RÁÐSINS (EBE) NR. 3118/93, EINS OG HÚN 

VAR AÐLÖGUÐ VEGNA EES-SAMNINGSINS 
 

(sjá aðlögunarlið i) í lið 26c í XIII. viðauka við samninginn) 
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I. VIÐAUKI 
a) 
 

(Þykkur grænn pappír - stærð DIN A4) 
 

(Fyrsta síða gestaflutningaleyfis) 
 

(Lok gildistíma) 
 

[Textinn skal vera á opinberu tungumáli eða tungumálum ríkisins sem gefur leyfið út] 
 
FRAMKVÆMDA- (Stimpill   Ríkið sem gefur  Lögbært yfirvald 
STJÓRN  framkvæmdastjórnar  leyfið út/alþjóðlegt eða stofnun 
EVRÓPUBANDA- Evrópubandalaganna) auðkenni(1) 
LAGANNA 
 

GESTAFLUTNINGALEYFI nr. ...... 
 

fyrir vöruflutningum innanlands á vegum í aðildarríki Evrópubandalagsins eða á Íslandi, Liechtenstein eða 
Noregi handa framflytjendum sem eru ekki búsettir þar (gestaflutningar) 

 
Leyfi þetta heimilar(2) .................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
 

 
að stunda vöruflutninga á vegum með vélknúnu ökutæki eða samtengdum ökutækjum í öðru aðildarríki 
Evrópubandalagsins, eða á Íslandi, Liechtenstein eða Noregi (hér á eftir nefnd ,,tilvísunarríki“), en því sem 
leyfishafinn hefur staðfestu í og til að flytja það ökutæki eða samtengd ökutæki óhlaðin um allt yfirráðasvæði 
bandalagsins eða tilvísunarríkja, eins og kveðið er á um í reglugerð (EBE) nr. 3118/93 frá 25. október 1993, eins 
og hún var aðlöguð vegna samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningurinn) og með fyrirvara um 
almenn ákvæði þessa leyfis. 
 
Leyfið gildir í tvo mánuði 
 
frá ................................. til ............................................. 
 
gefið út í/á..................... þann.......................................... 
     (3) 
 

                                                           
(1) Alþjóðlegu auðkennin eru: (IS) Ísland, (FL) Liechtenstein, (N) Noregur.  
(2) Nafn, skráð firmanafn og fullt heimilisfang farmflytjanda.  
(3) Undirskrift og stimpill lögbæra yfirvaldsins eða skrifstofunnar sem gefur leyfið út. 
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b) 
 

(Önnur síða gestaflutningaleyfis) 
 

[Textinn skal vera á opinberu tungumáli eða tungumálum tilvísunarríkisins sem gefur leyfið út] 
 

Almenn ákvæði 
 

Þetta leyfi heimilar handhafa að stunda vöruflutninga á vegum í öðru aðildarríki EB eða tilvísunarríki en þar sem 
hann hefur staðfestu (gestaflutningar). 
 
Leyfið er gefið út á nafn og er ekki framseljanlegt. 
 
Lögbær yfirvöld í tilvísunarríkinu þar sem leyfið er gefið út geta afturkallað það eða, sé um að ræða fölsuð gögn, 
lögbær yfirvöld í aðildarríki EB eða tilvísunarríkinu þar sem gestaflutningarnir fara fram. 
 
Leyfið gildir einungis fyrir eitt ökutæki í einu. Með ökutæki er átt við vélknúið ökutæki sem er skráð í 
staðfestutilvísunarríkinu eða samtengd ökutæki þar sem að minnsta kosti vélknúna ökutækið er skráð í 
staðfestutilvísunarríkinu og er eingöngu notað til vöruflutninga. 
 
Þegar um er að ræða samtengd ökutæki skal það fylgja vélknúna ökutækinu. 
 
Skylt er að geyma leyfið í ökutækinu og því verður að fylgja skráningarhefti yfir alla innlenda gestaflutninga sem 
eiga sér stað samkvæmt leyfinu. 
 
Fylla þarf út gestaflutningaleyfið og skráningarheftið áður en gestaflutningarnir hefjast. 
 
Framvísa verður leyfinu og skráningarheftinu yfir gestaflutninga innanlands hvenær sem viðurkenndir 
eftirlitsmenn krefjast þess. 
 
Nema kveðið sé á um annað í reglum bandalagsins, eins og þær voru aðlagaðar vegna EES-samningsins, skulu 
gestaflutningar háðir lögum og stjórnsýslufyrirmælum gistiaðildarríkisins eða gistitilvísunarríkisins að því er 
varðar eftirtalin atriði: 
 
a) gjaldskrár og skilmála um flutningasamninga; 
 
b) þyngd og mál ökutækja; þyngd og mál getur í vissum tilvikum farið yfir það sem leyft er í   
staðfestutilvísunarríki farmflytjandans en má aldrei vera yfir þeim tæknilegu stöðlum sem eru ákveðnir í 
samræmisvottorðinu; 
 
c) kröfur varðandi flutninga á tilteknum flokkum af vörum, einkum hættulegum vörum, matvælum sem    eru 
viðkvæm fyrir skemmdum og dýrum á fæti; 
 
d) aksturs- og hvíldartíma; 
 
e) virðisauka- eða veltuskatt á flutningaþjónustu. 
 
Ökutæki í gestaflutningum þurfa að uppfylla þá tæknistaðla um smíði og búnað sem gilda um ökutæki í 
millilandaflutningum. 
 
Leyfi þessu ber að skila til þess lögbæra yfirvalds eða stofnunar sem gaf það út innan átta daga frá því að það 
fellur úr gildi. 
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II. VIÐAUKI 
a) 
 

(Þykkur grænn pappír - stærð DIN A4) 
 

(Fyrsta síða gestaflutningaleyfis til skamms tíma) 
 

(Lok gildistíma) 
 

[Textinn skal vera á opinberu tungumáli eða tungumálum ríkisins sem gefur leyfið út] 
 
FRAMKVÆMDA- (Stimpill   Ríkið sem gefur  Lögbært yfirvald 
STJÓRN  framkvæmdastjórnar  leyfið út/alþjóðlegt eða stofnun 
EVRÓPUBANDA- Evrópubandalaganna) auðkenni(1) 
LAGANNA 
 

GESTAFLUTNINGALEYFI nr. ...... 
 

fyrir vöruflutningum innanlands á vegum í aðildarríki Evrópubandalagsins eða á Íslandi, Liechtenstein eða 
Noregi handa framflytjendum sem eru ekki búsettir þar (gestaflutningar) 

 
Leyfi þetta heimilar(2) ............................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
  
 
að stunda vöruflutninga á vegum með vélknúnu ökutæki eða samtengdum ökutækjum í öðru aðildarríki 
Evrópubandalagsins, eða á Íslandi, Liechtenstein eða Noregi (hér á eftir nefnd ,,tilvísunarríki“), en því sem 
leyfishafinn hefur staðfestu í og til að flytja það ökutæki eða samtengd ökutæki óhlaðin um allt yfirráðasvæði 
bandalagsins eða tilvísunarríkja, eins og kveðið er á um í reglugerð (EBE) nr. 3118/93 frá 25. október 1993, eins 
og hún var aðlöguð vegna samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningurinn) og með fyrirvara um 
almenn ákvæði þessa leyfis. 
 
Leyfið gildir í einn mánuð 
 
frá ................................. til ............................................. 
 
gefið út í/á..................... þann.......................................... 
     (3) 
 

                                                           
(1) Alþjóðlegu auðkennin eru: (IS) Ísland, (FL) Liechtenstein, (N) Noregur.  
(2) Nafn, skráð firmanafn og fullt heimilisfang farmflytjanda.  
(3) Undirskrift og stimpill lögbæra yfirvaldsins eða skrifstofunnar sem gefur leyfið út. 
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b) 
 

(Önnur síða gestaflutningaleyfis) 
 

[Textinn skal vera á opinberu tungumáli eða tungumálum tilvísunarríkisins sem gefur leyfið út] 
 

Almenn ákvæði 
 

Þetta leyfi heimilar handhafa að stunda vöruflutninga á vegum í öðru aðildarríki EB eða tilvísunarríki en þar sem 
hann hefur staðfestu (gestaflutningar). 
 
Leyfið er gefið út á nafn og er ekki framseljanlegt. 
 
Lögbær yfirvöld í tilvísunarríkinu þar sem leyfið er gefið út geta afturkallað það eða, sé um að ræða fölsuð gögn, 
lögbær yfirvöld í aðildarríki EB eða tilvísunarríkinu þar sem gestaflutningarnir fara fram. 
 
Leyfið gildir einungis fyrir eitt ökutæki í einu. Með ökutæki er átt við vélknúið ökutæki sem er skráð í 
staðfestutilvísunarríkinu eða samtengd ökutæki þar sem að minnsta kosti vélknúna ökutækið er skráð í 
staðfestutilvísunarríkinu og er eingöngu notað til vöruflutninga. 
 
Þegar um er að ræða samtengd ökutæki skal það fylgja vélknúna ökutækinu. 
 
Skylt er að geyma leyfið í ökutækinu og því verður að fylgja skráningarhefti yfir alla innlenda gestaflutninga sem 
eiga sér stað samkvæmt leyfinu. 
 
Fylla þarf út gestaflutningaleyfið og skráningarheftið áður en gestaflutningarnir hefjast. 
 
Framvísa verður leyfinu og skráningarheftinu yfir gestaflutninga innanlands hvenær sem viðurkenndir 
eftirlitsmenn krefjast þess. 
 
Nema kveðið sé á um annað í reglum bandalagsins, eins og þær voru aðlagaðar vegna EES-samningsins, skulu 
gestaflutningar háðir lögum og stjórnsýslufyrirmælum gistiaðildarríkisins eða gistitilvísunarríkisins að því er 
varðar eftirtalin atriði: 
 
a) gjaldskrár og skilmála um flutningasamninga; 
 
b) þyngd og mál ökutækja; þyngd og mál getur í vissum tilvikum farið yfir það sem leyft er í 
staðfestutilvísunarríki farmflytjandans en má aldrei vera yfir þeim tæknilegu stöðlum sem eru ákveðnir í 
samræmisvottorðinu; 
 
c) kröfur varðandi flutninga á tilteknum flokkum af vörum, einkum hættulegum vörum, matvælum sem eru 
viðkvæm fyrir skemmdum og dýrum á fæti; 
 
d) aksturs- og hvíldartíma; 
 
e) virðisauka- eða veltuskatt á flutningaþjónustu. 
 
Ökutæki í gestaflutningum þurfa að uppfylla þá tæknistaðla um smíði og búnað sem gilda um ökutæki í 
millilandaflutningum. 
 
Leyfi þessu ber að skila til þess lögbæra yfirvalds eða stofnunar sem gaf það út innan átta daga frá því að það 
fellur úr gildi. 
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III. VIÐAUKI 
a) 
 

(Stærð DIN A4) 
 

(Forsíða skráningarheftis) 
 
 

(Textinn skal vera á opinberu tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins eða tilvísunarríkisins sem gefur út 
heftið) 

 
Ríki sem gefur út skráningarheftið     Lögbært yfirvald eða stofnun 
 
Alþjóðlegt 
auðkenni tilvísunarríkisins(1)    Hefti nr. ... 
 

 
SKRÁNINGARHEFTI FYRIR INNANLANDSFLUTNINGA SEM FARA FRAM SAMKVÆMT 

GESTAFLUTNINGALEYFI 
nr. ... 

  
 

Hefti þetta gildir til ............................................................................................. (2) 
  
 
gefið út í.....................  þann.......................................... 
     (3) 
 
 

                                                           
(1) Alþjóðlegu auðkenni tilvísunarríkja eru: (IS) Ísland, (FL) Liechtenstein, (N) Noregur.  
(2) Gildistími má ekki vera lengri en gildistími gestaflutningaleyfisins.  
(3) Stimpill lögbæra yfirvaldsins eða skrifstofunnar sem gefur heftið út. 
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b) 
 

(Innan á forsíðu skráningarheftis) 
 

(Textinn skal vera á opinberu tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins eða tilvísunarríkisins sem gefur út 
heftið) 

 
Almenn ákvæði 

 
1. Í þessu skráningarhefti eru 25 afrífanleg blöð, tölusett frá 1 til 25, þar sem skrá skal við hleðslu allar vörur 
sem fluttar eru samkvæmt viðkomandi gestaflutningaleyfi. Hvert hefti er tölusett og sú tala er skráð á hverja síðu 
í heftinu. 
 
2. Farmflytjandi ber ábyrgð á að skrár um gestaflutninga innanlands séu rétt fylltar út. 
 
3. Heftið verður að fylgja gestaflutningaleyfinu sem það tengist og vera í ökutækinu þegar það er í ferðum 
samkvæmt téðu leyfi, hlaðið eða óhlaðið. Heftinu verður að framvísa við viðurkenndan eftirlitsmann hvenær sem 
þess er óskað. 
 
4. Nota verður skráningarblöðin í réttri númeraröð og upplýsingar um hleðslu varnings skulu færðar í réttri 
tímaröð. 
 
5. Fylla skal út hvern reit á skráningarblaðinu nákvæmlega og skýrt með óafmáanlegu bleki. 
 
6. Eigi síðar en átta dögum eftir lok þess mánaðar sem skráin varðar skal senda hana útfyllta til þess lögbæra 
yfirvalds eða skrifstofu í tilvísunarríkinu sem gaf heftið út. Ef flutningar eiga sér stað á mörkum tveggja 
uppgjörstímabila ræðst af hleðsludegi hvoru tímabilinu þeir tilheyra (t.d. skulu flutningar sem hefjast í janúarlok 
og lýkur snemma í febrúar færast í janúarskrána). 
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c) 
 

(Framhlið blaðsins sem er framan við afrífanlegu blöðin 25) 
 

(Textinn á opinberu tungumáli eða tungumálum tilvísunarríkisins sem gefur heftið út) 
 

Útskýringar 
 

Á eftirfarandi blöðum skal veita upplýsingar um allar vörur sem fluttar eru samkvæmt gestaflutningaleyfinu sem 
tengist þessu hefti. 
 
Fylla skal út sérstaka línu á blaðinu fyrir hverja vörusendingu. 
 
Dálkur 2: veitið, eftir atvikum, þær upplýsingar sem tilvísunarríkið er gefur    
 heftið út óskar eftir; 
 
Dálkur 3: skráið dag (01, 02, ... 31) mánaðarins sem ökutækið lagði af stað hlaðið    
 og er tilgreindur efst á síðunni; 
 
Dálkur 4 og 5: tilgreinið stað og, ef þörf er á til nánari útskýringar, hérað, sýslu,    
 ríki/fylki o.s.frv.;   
 
Dálkur 6: notið eftirfarandi auðkenni: 
 
  - Belgía:   B 
  - Danmörk:  DK 
  - Þýskaland:  D 
  - Grikkland:  GR 
   - Frakkland:  F 
  - Írland:   IRL 
  - Spánn:   E 
  - Ítalía:   I 
  - Lúxemborg:  L 
  - Holland:  NL 
  - Portúgal:  P 
  - Finnland:  FIN 
  - Svíþjóð:  S 
  - Breska konungsríkið: GB 
    
  - Ísland:   IS 
  - Liechtenstein:  FL 
  - Noregur:  N 
 
  og frá 1. janúar 1997: 
   
  - Austurríki:  A 
 
Dálkur 7: greinið frá hvaða vegalengd er ekin frá hleðslustað til afhleðslustaðar; 
 
Dálkur 8: skráið þyngd farmsins í tonnum með einum aukastaf (t.d. 10,0 t) með    
 sama hætti og gert er í tollskýrslum; þyngd gáma eða vörupalla telst ekki til þyngdar  
 farms; 
 
Dálkur 9: lýsið farminum eins nákvæmlega og hægt er; 
 
Dálkur 10: fyllist út af yfirvöldum. 
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e) 
 

 Nafn og heimilisfang farmflytjanda Mánuður/ár 
        .../... 
        Númer leyfis 
        Númer heftis 
        Númer skýrslu 
 

FLUTTAR VÖRUR 
 

Rað- 
númer 

 Brott- 
farar- 
dagur 

Hleðslu- 
staður 

Af- 
hleðslu- 
staður 

Land Vega- 
lengd 
(km) 

Þyngd í 
tonnum 
(...) 

Lýsing 
á farmi 

Merki 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
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IV. VIÐAUKI 
 

FLUTNINGAR Á ..... (ÁRSFJÓRÐUNGUR) ..... (ÁR) SAMKVÆMT GESTAFLUTNINGALEYFUM 
BANDALAGSINS, ÍSLANDS, LIECHTENSTEINS OG NOREGS, ÚTGEFNUM AF .... (ALÞJÓÐLEGT 

AUÐKENNI LANDSINS) 
 

  
Land þar sem hleðsla  
og afhleðsla fer fram      Fjöldi 
      fluttra tonna tonna/kílómetra 
        (í þúsundum) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
GB(1) 
IRL 
DK 
GR 
E 
P 
FIN 
S 
A(2) 
 
IS 
FL 
N 
 
Gestaflutningar alls  

                                                           
(1) Frá 1. janúar 1996: UK 
(2) Upplýsingar um Austurríki skal ekki veita fyrr en á fyrsta ársfjórðungi 1997. 
 


