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Avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde 
 
EØS-komiteen 
 
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 60/95 
av 18. juli 1995 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

 
 
 
EØS-KOMITEEN HAR - 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved 
protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og 
 
ut fra følgende betraktninger: 
 
Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 20/94 av 28. oktober 1994 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)(1). 
 
Rådsforordning (EF) nr. 3315/94 av 22. desember 1994 om endring av rådsforordning (EØF) 
nr. 3118/93 om fastsettelse av vilkårene for transportørers adgang til å utføre innenlands 
godstransport på vei i en medlemsstat der de ikke er hjemmehørende(2) skal innlemmes i 
avtalen - 
 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 

I avtalens vedlegg XIII nr. 26c (rådsforordning (EØF) nr. 3118/93) skal følgende tilføyes før 
tilpasningen:  
 
“, endret ved: 
 
- 394 L 3315: Rådsforordning (EF) nr. 3315/94 av 22. desember 1994 (EFT nr. L 350 

av 31.12.1994, s. 9)”. 
 

                                                           
(1) EFT nr. L 325 av 17.12.1994, s. 72, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 50 av 17.12.1994, s. 68. 
(2) EFT nr. L 350 av 31.12.1994, s. 9. 
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Artikkel 2 
 
I nr. 26c (rådsforordning (EØF) nr. 3118/93) skal tilpasning a) til j) lyde: 
 
“a) Denne forordning får ikke anvendelse i 1995 og 1996 på foretak etablert i Østerrike; 

den får heller ikke anvendelse i forbindelse med godstransport på østerriksk 
territorium. 

 
b) I artikkel 2 tilføyes følgende: 
 
 “Den årlige kabotasjekvoten for Island, Liechtenstein og Norge skal bestå av 560 

tillatelser, hver med to måneders gyldighet; den skal økes med 30 % hvert år, første 
gang 1. januar 1996. 

 
 Kvoten skal fordeles mellom Island, Liechtenstein og Norge på følgende måte: 
 
   1995  1996  1997   1. januar 1998 -  
         30. juni 1998 
 Island   13   17   23   15 
 Liechtenstein 33   43  57  37 
 Norge  514  669  870  567 
 
 Liechtensteins kvote for 1995 skal være 8/12 av den samlede årskvoten for 1995, 

tilsvarende det resterende antall kalendermåneder i 1995 etter EØS-avtalens 
ikrafttredelse for Liechtenstein 1. mai 1995. 

 
 Fellesskapet skal innvilges 521 ekstra kabotasjetillatelser, hver med to måneders 

gyldighet; antallet tillatelser skal økes med 30 % hvert år, første gang 1. januar 1996. 
 
 Fellesskapets kabotasjetillatelser skal fordeles mellom EFs medlemsstater på følgende 

måte: 
 
   1995   1996   1997   1. januar 1988 - 
         30. juni 1998 
 Belgia   40   52   69   45 
 Danmark  40   53   69   44 
 Tyskland  67  88  115  75 
 Hellas   19  25  34   22 
 Spania   42  55  73  49 
 Frankrike 56  73  95  62 
 Irland   18  23  29  19 
 Italia   55  72  94  62 
 Luxembourg 20   26  35  24 
 Nederland 59  78  102  67 
 Østerrike 0  0  48  31 
 Portugal 24  31  40  26 
 Finland  20  26  34  23 
 Sverige  26  34  45  30 
 Det forente 35  46  60  40 
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 kongerike 
 
c) I artikkel 3 nr. 2 skal med “Kommisjonen” forstås “EF-Kommisjonen”. Med hensyn 

til Island, Liechtenstein og Norge skal EF-kommisjonen oversende 
kabotasjetillatelsene til EFTA-statenes faste komité, som skal fordele dem på de 
aktuelle etableringsstatene. 

 
d)  I tilfellene nevnt i artikkel 5 og 11 skal, med hensyn til EFTA-statene, med 

“Kommisjonen” forstås “EFTA-statenes faste komité”. 
 
 Opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 2 skal samtidig sendes til EØS-komiteen, som 

skal foreta en samlet oversikt og oversende den til EF og EFTA-statene. 
 
e) Artikkel 6 nr. 1 bokstav e) skal lyde: 
 
 “merverdiavgift (mva) eller omsetningsavgift på transporttjenester”. 
 
f) I tilfellene nevnt i artikkel 7 

 
- med hensyn til EFTA-statene, skal med “Kommisjonen” forstås “EFTAs 

overvåkningsorgan” og med “Rådet” forstås “EFTA-statenes faste komité”, 
 
- skal EØS-komiteen, dersom Kommisjonen mottar en anmodning fra en av EFs 

medlemsstater eller dersom EFTAs overvåkningsorgan mottar en anmodning 
fra Island, Liechtenstein eller Norge om å vedta beskyttelsestiltak, umiddelbart 
underrettes om dette og forelegges alle relevante opplysninger. 

 
 På anmodning fra en avtalepart skal det foretas samråd innen EØS-komiteen. 

Det kan også anmodes om slike samråd dersom beskyttelsestiltakene forlenges. 
 
 EF-kommisjonen eller EFTAs overvåkningsorgan skal, etter å ha gjort vedtak, 

umiddelbart underrette EØS-komiteen om hvilke tiltak som er truffet. 
 
 Dersom en av de berørte avtaleparter er av den oppfatning at 

beskyttelsestiltakene vil skape ubalanse mellom avtalepartenes rettigheter og 
plikter, får avtalens artikkel 114 tilsvarende anvendelse. 

 
g) Island, Liechtenstein og Norge skal anerkjenne fellesskapsdokumenter utstedt av 

Kommisjonen og EFs medlemsstater i samsvar med forordningens vedlegg I til III 
som tilstrekkelig grunnlag for å drive innenlands kabotasjevirksomhet i Island, 
Liechtenstein og Norge. I fellesskapsdokumentene omhandlet i forordningens vedlegg 
I, II, III og IV skal med sikte på slik anerkjennelse henvisninger til “medlemsstat(er)” 
forstås som henvisninger til “medlemsstat(er) i EF, Island, Liechtenstein og/eller 
Norge”. 

 
h) Fellesskapet og EFs medlemsstater skal anerkjenne dokumenter utstedt av Island, 

Liechtenstein og Norge i samsvar med forordningens vedlegg I til III, tilpasset ved 
tillegg 2 til dette vedlegg, som tilstrekkelig grunnlag for å drive innenlands 
kabotasjevirksomhet i en av EFs medlemsstater. 



 

 4 

 
i) Dokumenter nevnt i forordningens vedlegg I til IV utstedt av Island, Liechtenstein 

eller Norge skal være i samsvar med malene fastsatt i tillegg 2 til dette vedlegg”. 
 

Artikkel 3 
 
Tillegget til denne beslutning erstatter tillegg 2 til vedlegg 11 til EØS-komiteens beslutning 
nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte vedlegg til EØS-avtalen(3). 

Artikkel 4 
 
Teksten til rådsforordning (EF) nr. 3315/94 på islandsk og norsk, som er vedlagt de 
respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet. 
 

Artikkel 5 
 
Denne beslutning trer i kraft 1. august 1995, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1. 
 

Artikkel 6 
 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske 
Fellesskaps Tidende. 
 
 
Utferdiget i Brussel, 18. juli 1995. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
 
         E. Berg 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
       
      G. Vik             M. Sucker 

                                                           
(3) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 93, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17/94 av 28.6.1994, s. 81. 
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Tillegg 
 

“TILLEGG 2 
 
 
DOKUMENTER OPPFØRT I VEDLEGGENE TIL RÅDSFORORDNING (EØF) NR. 
3118/93, TILPASSET FOR EØS-AVTALENS FORMÅL 
 

(se avtalens vedlegg XIII nr. 26c tilpasning i) 
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VEDLEGG I 
 
(a) 
 
(Kraftig grønt papir - format DIN A4) 
 
(Første side av kabotasjetillatelsen) 
 
(Angivelse av gyldighetsperiodens sluttdato) 
 
[Tekst på det eller de offisielle språk i den stat som utsteder tillatelsen] 
 
 
KOMMISJONEN FOR 
DE EUROPEISKE 
FELLESSKAP 

(Stempel for 
Kommisjonen for De 
europeiske fellesskap) 

Stat som utsteder 
tillatelsen, 
internasjonal(e) 
nasjonalitetsbokstav(er)
(4) 

Vedkommende 
myndighet eller organ 

 
KABOTASJETILLATELSE NR. ....... 
 
til innenlands godstransport på vei i en medlemsstat i Det europeiske fellesskap eller i Island, Liechtenstein eller 
Norge utført av ikke-hjemmehørende transportør (kabotasje) 
 
Denne tillatelse 
gir(5)..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
........................................................ 
 
rett til å utføre innenlands godstransport på vei med motorvogn eller vogntog i en annen medlemsstat i Det 
europeiske fellesskap eller i Island, Liechtenstein eller Norge (heretter kalt referansestatene) enn der innehaveren 
av denne tillatelsen er etablert, og til å utføre tomkjøring med slike kjøretøyer eller vogntog på hele 
Fellesskapets eller referansestatenes territorium, i samsvar med forordning (EØF) nr. 3118/93 og med forbehold 
for de alminnelige bestemmelser i denne tillatelse. 
 
Denne tillatelse er gyldig i to måneder 
 
fra ........................................ til................................................ 
 
 
Utstedt i............................., dato............................................. 
 
(6)

                                                           
(4) De internasjonale nasjonalitetsbokstaver: Island (IS), Liechtenstein (FL), Norge (N). 
(5) Transportørens navn eller firma og fullstendige adresse. 
(6) Underskrift og stempel for vedkommende myndighet eller organ som utsteder tillatelsen. 
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(b) 
 
(Annen side av kabotasjetillatelsen) 
 
[Tekst på det eller de offisielle språk i referansestaten som utsteder tillatelsen] 
 
Alminnelige bestemmelser 
 
Denne tillatelse gir rett til å utføre innenlands godstransport på vei i enhver annen medlemsstat i EF eller enhver 
annen referansestat enn der innehaveren av tillatelsen er etablert (kabotasje). 
 
Den er personlig og kan ikke overdras. 
 
Den kan tilbakekalles av vedkommende myndighet i referansestaten som har utstedt den eller, dersom tillatelsen 
er forfalsket, av den medlemsstat i EF eller den referansestat der kabotasjetransporten utføres. 
 
Den kan benyttes av bare ett kjøretøy om gangen. Med kjøretøy menes en motorvogn som er registrert i den 
referansestat som er etableringsstat, eller et vogntog der minst motorvognen er registrert i den referansestat som 
er registreringsstat, og som er beregnet bare på godstransport.  
 
Den skal følge motorvognen når det dreier seg om et vogntog. 
 
Den skal oppbevares i kjøretøyet sammen med en kjørebok for all innenlands kabotasjetransport som utføres på 
grunnlag av tillatelsen. 
 
Kabotasjetillatelsen og kjøreboken skal fylles ut før kabotasjetransporten begynner. 
 
Tillatelsen og kjøreboken for innenlands kabotasjetransport skal på anmodning forevises kontrolløren. 
 
Med mindre annet er fastsatt i fellesskapsreglene, tilpasset for EØS-avtalens formål, er kabotasjetransport 
underlagt gjeldende lover og forskrifter i den medlemsstat i EF eller den referansestat som er vertsstat, på 
følgende områder: 
 
a) priser og vilkår som gjelder for transportavtaler, 
 
b) veigående kjøretøyers vekt og dimensjoner; vekt og dimensjoner kan eventuelt overstige det som er 

gjeldende i den referansestat som er transportørens etableringsstat, men kan ikke under noen 
omstendighet overstige de tekniske standarder angitt i samsvarssertifikatet, 

 
c) krav i forbindelse med transport av visse kategorier gods, særlig farlig gods, lett bedervelige matvarer, 

levende dyr, 
 
d) kjøre- og hviletid, 
 
e) mva på transporttjenester. 
 
De tekniske standarder for konstruksjon og utstyr som kjøretøyer som utfører kabotasjetransport, skal oppfylle, 
skal være de samme som dem som er fastsatt for kjøretøyer godkjent for internasjonal transport. 
 
Denne tillatelse skal sendes tilbake til vedkommende myndighet eller organ som utstedte den, innen åtte dager 
etter utløpet av tillatelsens gyldighetsperiode. 
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VEDLEGG II 
 
(a) 
 
(Kraftig grønt papir - format DIN A4) 
 
(Første side av kortvarig kabotasjetillatelse) 
 
(Angivelse av gyldighetsperiodens sluttdato) 
 
[Tekst på det eller de offisielle språk i den stat som utsteder tillatelsen] 
 
 
KOMMISJONEN FOR 
DE EUROPEISKE 
FELLESSKAP 

(Stempel for 
Kommisjonen for De 
europeiske fellesskap) 

Stat som utsteder 
tillatelsen, 
internasjonal(e) 
nasjonalitetsbokstav(er)
(7) 

Vedkommende 
myndighet eller organ 

 
 
KABOTASJETILLATELSE NR. ....... 
 
til innenlands godstransport på vei i en medlemsstat i Det europeiske fellesskap eller i Island, Liechtenstein eller 
Norge utført av ikke-hjemmehørende transportør (kabotasje) 
 
 
Denne tillatelse 
gir(8)..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
........................................................ 
 
rett til å utføre innenlands godstransport på vei med motorvogn eller vogntog i en annen medlemsstat i Det 
europeiske fellesskap eller i Island, Liechtenstein eller Norge (heretter kalt referansestatene) enn der innehaveren 
av denne tillatelsen er etablert, og til å utføre tomkjøring med slike kjøretøyer eller vogntog på hele 
Fellesskapets eller referansestatenes territorium, i samsvar med forordning (EØF) nr. 3118/93 og med forbehold 
for de alminnelige bestemmelser i denne tillatelse. 
 
 
Denne tillatelse er gyldig i én måned 
 
fra ........................................ til................................................ 
 
Utstedt i............................., dato............................................. 
 
 
(9)

                                                           
(7) De internasjonale nasjonalitetsbokstaver: Island (IS), Liechtenstein (FL), Norge (N). 
(8) Transportørens navn eller firma og fullstendige adresse. 
(9) Underskrift og stempel for vedkommende myndighet eller organ som utsteder tillatelsen. 
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(b) 
(Annen side av kabotasjetillatelsen) 
 
[Tekst på det eller de offisielle språk i referansestaten som utsteder tillatelsen] 
 
Alminnelige bestemmelser 
 
Denne tillatelse gir rett til å utføre innenlands godstransport på vei i enhver annen medlemsstat i EF eller 
referansestat enn der innehaveren av tillatelsen er etablert (kabotasje). 
 
Den er personlig og kan ikke overdras. 
 
Den kan tilbakekalles av vedkommende myndighet i referansestaten som har utstedt den eller, dersom tillatelsen 
er forfalsket, av den medlemsstat i EF eller den referansestat der kabotasjetransporten utføres. 
 
Den kan benyttes av bare ett kjøretøy om gangen. Med kjøretøy menes en motorvogn som er registrert i den 
referansestat som er etableringsstat, eller et vogntog der minst motorvognen er registrert i den referansestat som 
er etableringsstat, og som er beregnet bare på godstransport.  
 
Den skal følge motorvognen når det dreier seg om et vogntog. 
 
Den skal oppbevares i kjøretøyet sammen med en kjørebok for all innenlands kabotasjetransport som utføres på 
grunnlag av tillatelsen. 
 
Kabotasjetillatelsen og kjøreboken for innenlands kabotasjetransport skal fylles ut før kabotasjetransporten 
begynner. 
 
Tillatelsen og kjøreboken skal på anmodning forevises kontrolløren. 
 
Med mindre annet er fastsatt i fellesskapsreglene, tilpasset for EØS-avtalens formål, er kabotasjetransport 
underlagt gjeldende lover og forskrifter i den medlemsstat i EF som er vertsstat eller den referansestat som er 
vertsstat, på følgende områder: 
 
a) priser og vilkår som gjelder for transportavtaler, 
 
b) veigående kjøretøyers vekt og dimensjoner; vekt og dimensjoner kan eventuelt overstige det som er 

gjeldende den referansestat som er transportørens etableringsstat, men kan ikke under noen 
omstendighet overstige de tekniske standarder angitt i samsvarssertifikatet, 

 
c) krav i forbindelse med transport av visse kategorier gods, særlig farlig gods, lett bedervelige matvarer, 

levende dyr, 
 
d) kjøre- og hviletid, 
 
e) mva på transporttjenester. 
 
De tekniske standarder for konstruksjon og utstyr som kjøretøyer som utfører kabotasjetransport, skal oppfylle, 
skal være de samme som dem som er fastsatt for kjøretøyer godkjent for internasjonal transport. 
 
Denne tillatelse skal sendes tilbake til vedkommende myndighet eller organ som utstedte den, innen åtte dager 
etter utløpet av tillatelsens gyldighetsperiode. 
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VEDLEGG III 
 
(a) 
 
(format DIN A4) 
 
(Forsiden av kjørebokens første omslagsblad) 
 
(Tekst på det eller de offisielle språk i medlemsstaten eller referansestaten som utsteder kjøreboken) 
 
Stat som har utstedt kjøreboken  Vedkommende myndighet eller organ 
 
 
Referansestatens internasjonale nasjonalitetsbokstav(er)(10) Kjørebok nr. ....... 
 
 
KJØREBOK FOR INNENLANDS KABOTASJETRANSPORT UTFØRT PÅ GRUNNLAG AV 
KABOTASJETILLATELSE NR. ......... 
 
Denne kjørebok er gyldig til:...........................................................(11) 
 
 
Utstedt i .........................................., dato............................... 
 
 
 
 
(12) 
 

                                                           
(10) Referansestatenes internasjonale nasjonalitetsbokstaver: Island (IS), Liechtenstein (FL), Norge (N). 
(11) Gyldighetsperioden kan ikke overskride kabotasjetillatelsens gyldighetsperiode. 
(12) Stempel for vedkommende myndighet eller organ som utsteder kjøreboken. 
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(b) 
 
(Baksiden av kjørebokens første omslagsblad) 
 
(Tekst på det eller de offisielle språk i medlemsstaten eller referansestaten som utsteder kjøreboken) 
 
Alminnelige bestemmelser 
 
1. Denne kjørebok inneholder 25 avrivbare blad, nummerert fra 1 til 25, der det på lastetidspunktet skal 

gis opplysninger om alt gods som transporteres på grunnlag av en kabotasjetillatelse. Hver kjørebok har 
et nummer som gjentas på hver side. 

 
2. Transportøren er ansvarlig for at rapportskjemaene for innenlands kabotasjetransport utfylles på korrekt 

måte. 
 
3. Kjøreboken må følge med kabotasjetillatelsen den er knyttet til, og oppbevares i kjøretøyet som utfører 

transport eller tomkjøring på grunnlag av nevnte tillatelse. Den skal forevises på anmodning fra en 
kontrollør. 

 
4. Rapportskjemaene skal brukes i numerisk rekkefølge, og opplysninger om lastingen skal registreres i 

kronologisk rekkefølge. 
 
5. Hver rubrikk i rapportskjemaet skal utfylles nøyaktig med blokkbokstaver som ikke kan viskes ut, og 

slik at teksten er lett å lese. 
 
6. De utfylte rapportskjemaene skal sendes inn til vedkommende myndighet eller organ i referansestaten 

som utstedte kjøreboken, senest åtte dager etter utløpet av den måned opptegnelsene gjelder. Dersom en 
transport strekker seg over to oppgjørsperioder, er den dag lastingen ble utført, avgjørende for hvilken 
periode rapportskjemaet skal omfatte (dvs. at transport av gods som lastes i slutten av januar og losses i 
begynnelsen av februar, skal føres opp i rapportskjemaene for januar). 
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(c) 
 
(Forsiden av arket innsatt foran de 25 avrivbare bladene) 
 
(Tekst på det eller de offisielle språk i referansestaten som utsteder kjøreboken) 
 
Rettledning 
 
Opplysningene som skal angis på de følgende blad, gjelder alt gods som transporteres på grunnlag av 
kabotasjetillatelsen som denne kjøreboken er knyttet til. 
 
Det skal fylles ut en linje på bladet for hvert vareparti som er lastet. 
 
Kolonne 2: angi eventuelt opplysninger referansestaten som utsteder kjøreboken, ber om, 
 
Kolonne 3: angi hvilken dag (01, 02 .... 31) i måneden oppført øverst på bladet da transporten  med 

lastet kjøretøy startet, 
 
Kolonne 4 og 5: angi sted og eventuelt kommune, fylke, delstat osv., 
 
Kolonne 6: bruk følgende nasjonalitetsbokstaver: 
 
  - Belgia B 
  - Danmark DK 
  - Tyskland D 
  - Hellas GR 
  - Frankrike F 
  - Irland IRL 
  - Spania E 
  - Italia I 
  - Luxembourg L 
  - Nederland NL 
  - Portugal P 
  - Finland FIN 
  - Sverige S 
  - Det forente kongerike GB 
 
  - Island IS 
  - Liechtenstein FL 
  - Norge N 
 
og fra 1. januar 1997: 
 
  - Østerrike A 
 
Kolonne 7: oppgi strekningen tilbakelagt mellom laste- og lossested, 
 
Kolonne 8: oppgi varepartiets vekt i tonn med én desimal (f.eks. 10,0 t) på samme måte som i 

 tolldeklarasjonen; vekten av containere eller paller skal ikke medregnes, 
 
Kolonne 9: beskriv varene i partiet så nøyaktig som mulig, 
 
Kolonne 10: forbeholdt myndighetene. 



 

 13 

(e) 
Transportørens navn og adresse 
 
Måned/År   .../... 
 
Tillatelse nr.: 
 
Kjørebok nr.: 
 
Blad nr.: 
 
TRANSPORTERT GODS 
 
Løpenr.  Avgangsdato  Lastested  Lossested  Stat  Strekning (km)  Vekt (...)  Varebeskrivelse  Kode 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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VEDLEGG IV 
 
TRANSPORT UTFØRT I ...... (KVARTAL) .......(ÅR) ....PÅ GRUNNLAG AV KABOTASJETILLATELSER 
FRA FELLESSKAPET, ISLAND, LIECHTENSTEIN OG NORGE, UTSTEDT AV ............ (STATENS 
NASJONALITETSBOKSTAV(ER)) 
 
Antall 
 
Stat der lasting og lossing finner sted 
 
Transporterte tonn 
 
Tonn/kilometer (i tusen) 
 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
GB(13) 
IRL 
DK 
GR 
E 
P 
FIN 
S 
A(14) 
 
 
IS 
FL 
N 
 
Kabotasje i alt 
” 

                                                           
(13) Fra 1. januar 1996: UK 
(14) Opplysninger om Østerrike vil bli framlagt fra første kvartal 1997. 


