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Avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde 
 
EØS-komiteen 
 
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 56/1999 
av 30. april 1999 

 
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. 40/1999 av 
26. mars 1999(1). 
 
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2121/98 av 2. oktober 1998 om gjennomføringsregler 
for rådsforordning (EØF) nr. 684/92 og (EF) nr. 12/98 om dokumenter for 
persontransport med turvogn og buss(2) skal innlemmes i avtalen. 
 
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2121/98 opphever, med virkning fra 31. desember 
1999, kommisjonsforordning (EØF) nr. 1839/92 av 1. juli 1992 om nærmere regler 
om gjennomføringen av rådsforordning (EØF) nr. 684/92 om dokumenter for 
internasjonal persontransport(3), som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves 
i avtalen med virkning fra samme dato – 
 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 33b (rådsforordning (EF) nr. 12/98) skal nytt nr. 33c 
lyde: 

                                                           
(1) Ennå ikke kunngjort. 
(2) EFT L 268 av 3.10.1998, s. 10. 
(3) EFT L 187 av 7.7.1992, s. 5. 
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“33c. 398 R 2121: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2121/98 av 2. oktober 1998 om 

gjennomføringsregler for rådsforordning (EØF) nr. 684/92 og (EF) nr. 12/98 
om dokumenter for persontransport med turvogn og buss (EFT L 268 av 
3.10.1998, s. 10). 

 
Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med 
følgende tilpasning: 

 
a) EFTA-statene skal anerkjenne fellesskapsdokumenter utstedt av EFs 

medlemsstater i samsvar med forordningen. Med hensyn til slik 
anerkjennelse skal henvisninger til “medlemsstat(er)” i bestemmelsene 
i fellesskapsdokumentene fastsatt i forordningens vedlegg II, III, IV, V 
og VI forstås som henvisninger til “EFs medlemsstat(er), Island, 
Liechtenstein eller Norge”, og henvisninger til “medlemsstater” i 
overskriftene på dokumentene fastsatt i vedlegg II, III, IV og V skal 
forstås som henvisninger til “stater som enten er medlemsstater i EF 
eller EFTA-stater”. 

 
b) Fellesskapet og EFs medlemsstater skal anerkjenne dokumenter utstedt 

av Island, Liechtenstein og Norge i samsvar med forordningen og 
tilpasningen fastsatt eller nevnt i bokstav c). 

 
c) Island, Liechtenstein og Norge skal utstede dokumenter som tilsvarer: 
 

– forordningens vedlegg I, 
 
– forordningens øvrige vedlegg, utstedt i samsvar med 

dokumentmalene fastsatt i tillegg 6 til dette vedlegg.” 
 

Artikkel 2 
 
Tillegget i vedlegget til denne beslutning blir tillegg 6 til avtalens vedlegg XIII. 
 

Artikkel 3 
 
I avtalens vedlegg XIII oppheves teksten til nr. 33 (kommisjonsforordning (EØF) nr. 
1839/92) og teksten til tillegg 3 med virkning fra 31. desember 1999. 
 

Artikkel 4 
 
Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 2121/98 på islandsk og norsk, som er 
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet. 
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Artikkel 5 

 
Denne beslutning trer i kraft 23. juli 1999, 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, 30. april 1999. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
 
 
         F. Barbaso 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 
      G. Vik                    E. Gerner 
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VEDLEGG 
 

til EØS-komiteens beslutning nr. 56/1999 
 

TILLEGG 6 
 

DOKUMENTER FASTSATT I VEDLEGGENE TIL KOMMISJONSFORORDNING 
(EF) nr. 2121/98, TILPASSET FOR EØS-AVTALENS FORMÅL 

 
(se tilpasning c) i avtalens vedlegg XIII nr. 33c) 
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VEDLEGG II 

 

Forsatsblad 

(Papir – A4) 

 
 

Trykkes på det, de eller ett av de offisielle språk i EFTA-staten der transportøren er etablert 

 

 
UTSTEDERSTAT  
 
– Nasjonalitetsmerke – (1) 

 
Navn på vedkommende myndighet 
 
............................................................. 

 

 
HEFTE NR. ... 

 
med kjøreskjemaer: 

 
a) for internasjonal transport utenfor rute utført med turvogn og buss mellom stater som 

enten er medlemsstater i EF eller EFTA-stater, utstedt på grunnlag av forordning (EØF) 
nr. 684/92, tilpasset for EØS-avtalens formål 

 
b) for kabotasje i form av transport utenfor rute utført med turvogn og buss av en 

transportør i en annen medlemsstat i EF eller EFTA-stat enn der vedkommende er 
etablert, utstedt på grunnlag av forordning (EF) nr. 12/98, tilpasset for EØS-avtalens 
formål 

 

til:......................................................................................................................................................... 
(transportørens etternavn og fornavn eller firma) 

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

(fullstendig adresse og telefon- og faksnummer) 
 
 

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

(Utstedelsessted og -dato) 

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

(Den utstedende myndighet eller det utstedende 
organs underskrift og stempel) 

 

                                                           
(1) Island (IS), Liechtenstein (FL), Norge (N). 
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Annen side av heftets omslag 
 

Trykkes på det, de eller et av de offisielle språk i EFTA-staten der transportøren er etablert 

 

Viktig 
 
A. FELLES GENERELLE BESTEMMELSER FOR INTERNASJONAL TRANSPORT 

UTENFOR RUTE OG KABOTASJE I FORM AV TRANSPORT UTENFOR RUTE 
 
1. I artikkel 11 nr. 1 og artikkel 4 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 684/92, tilpasset for EØS-avtalens 

formål, samt artikkel 6 nr. 1, 2 og 3 i forordning (EF) nr. 12/98, tilpasset for EØS-avtalens 
formål, er det fastsatt at transport utenfor rute skal utføres i henhold til et kontrolldokument – 
kjøreskjema. 

 
2. I forordningene nevnt i punkt 1 er transport utenfor rute definert som transport «som ikkje fell 

inn under definisjonen av rutetransport, medrekna spesiell rutetransport, og som særleg har 
som kjenneteikn at han vert nytta til å frakte grupper av passasjerar som er sette saman etter 
initiativ frå ein kunde eller frå transportøren sjølv». 

 
På den annen side defineres rutetransport som «regelmessig transport av passasjerer langs 
bestemte ruter der passasjerene blir tatt opp og sluppet av ved stoppesteder som er fastsatt på 
forhånd. Rutetransport skal kunne brukes av alle uansett om det eventuelt må foretas 
reservasjon.» 

 
Transportens regelmessige karakter berøres ikke av at driftsvilkårene for transporten tilpasses. 

 
Regelmessig transport av bestemte kategorier passasjerer slik at andre passasjerer utelukkes, 
skal også anses som rutetransport uansett hvem som står for organiseringen av transporten og i 
den grad denne transporten utføres i henhold til vilkårene angitt i nr. 1.1. Denne type 
transporttjenester kalles heretter «spesiell rutetransport». 

 
Spesiell rutetransport skal omfatte: 

 
a) transport av arbeidstakere mellom hjem og arbeidsplass, 
 
b) transport av skoleelever og studenter mellom hjem og utdanningsinstitusjon, 
 
c) transport av militært personell og deres familier mellom hjemstat og kaserneområde. 

 
Transporten anses som spesiell rutetransport selv om den tilpasses på forskjellige måter for å 
tilfredsstille brukernes behov.» 

 
3. Kjøreskjemaet gjelder for hele strekningen. 
 
4. Lisensen og kjøreskjemaet gir innehaveren rett til å utføre: 
 

a) internasjonal transport utenfor rute med turvogn og buss mellom to eller flere stater 
som enten er medlemsstater i EF eller EFTA-stater,  

 
b) kabotasje i form av transport utenfor rute, utført av en transportør i en annen 

medlemsstat i EF eller EFTA-stat enn der vedkommende er etablert. 
 
5. Transportøren eller føreren skal før reisen begynner, fylle ut kjøreskjemaet i to eksemplarer. 

Kopien av kjøreskjemaet skal oppbevares hos foretaket. Føreren skal oppbevare originalen i 
kjøretøyet under hele reisen. Kjøreskjemaet skal forevises på krav fra kontrollører. 

 
6. Føreren skal innlevere kjøreskjemaet til foretaket som har utstedt det, etter at reisen er 

avsluttet. Transportøren er ansvarlig for å føre kjøreskjemaene regelmessig. De skal være slik 
utfylt at teksten ikke kan slettes og er lett å lese. 
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Tredje side av heftets omslag 

 
B. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR INTERNASJONAL TRANSPORT UTENFOR RUTE 
 
1. I artikkel 2 punkt 3.1 annet ledd i forordning (EØF) nr. 684/92, tilpasset for EØS-avtalens 

formål, er det fastsatt at organisering av parallell eller midlertidig transport som tilsvarer 
eksisterende rutetransport, og som betjener den samme kundekrets som rutetransporten, skal 
være underlagt tillatelse. 

 
2. En transportør kan innen rammen av internasjonal transport utenfor rute foreta lokale utflukter 

i en annen medlemsstat i EF eller EFTA-stat enn der vedkommende er etablert. De lokale 
utfluktene skal utelukkende være beregnet på passasjerer som har sitt vanlige bosted utenfor 
denne stat, og som tidligere er blitt fraktet av samme transportør innen rammen av 
internasjonal transport utenfor rute. De skal foretas med samme kjøretøy eller et kjøretøy fra 
samme transportør eller gruppe av transportører. 

 
3. De lokale utfluktene skal være oppført på kjøreskjemaet før kjøretøyets avgang på 

vedkommende utflukt. 
 
4. Ved internasjonal transport utenfor rute som drives av en gruppe transportører som handler på 

vegne av samme oppdragsgiver, og der passasjerene underveis eventuelt kan ta en 
korresponderende forbindelse med en annen transportør i samme gruppe, skal kjøreskjemaets 
original oppbevares i det kjøretøy som utfører transporten. En kopi av kjøreskjemaet skal 
oppbevares ved hovedkontoret til hver av de berørte transportører. 

 
C. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KABOTASJE I FORM AV TRANSPORT UTENFOR 

RUTE 
 
1. Med mindre annet er fastsatt i Fellesskapets regelverk, tilpasset for EØS-avtalens formål, skal 

kabotasje i form av transport utenfor rute være underlagt gjeldende lover og forskrifter i den 
medlemsstat i EF eller EFTA-stat som er vertsstat, på følgende områder: 

 
a) priser og vilkår i transportavtalen, 
 
b) veggående kjøretøys vekt og dimensjoner. Vekten og dimensjonene kan eventuelt 

overstige dem som gjelder i medlemsstaten i EF eller EFTA-staten der transportøren 
er etablert, men kan ikke i noe tilfelle overskride de tekniske standardene som er 
oppført i samsvarssertifikatet, 

 
c) krav for transport av visse kategorier passasjerer, f.eks. skoleelever, barn og 

bevegelseshemmede, 
 
d) kjøre- og hviletid, 
 
e) merverdiavgift (mva.) på transporttjenester. 

 
2. De tekniske standardene for konstruksjon og utstyr som må tilfredsstilles av kjøretøyer som 

benyttes til å utføre kabotasje, skal være dem som er fastsatt for kjøretøyer som er godkjent for 
bruk i internasjonal transport. 

 
3. EFs medlemsstater og EFTA-statene skal anvende de nasjonale bestemmelsene nevnt i nr. 1 og 

2 på transportører som ikke hører hjemme i denne staten, på samme vilkår som dem som får 
anvendelse for deres egne borgere, for på en effektiv måte å hindre enhver åpenbar eller skjult 
forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet eller etableringssted. 
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4. Ved kabotasje i form av transport utenfor rute skal kjøreskjemaene returneres av transportøren 

til vedkommende myndighet eller organ i den medlemsstat i EF eller EFTA-stat der 
transportøren er etablert, i henhold til en framgangsmåte som fastsettes av myndigheten eller 
organet(1). 

 
5. Ved kabotasje i form av spesiell rutetransport skal kjøreskjemaet fylles ut i form av en 

månedsoversikt og sendes av transportøren til vedkommende myndighet eller organ i den 
medlemsstat i EF eller EFTA-stat der transportøren er etablert, i henhold til en framgangsmåte 
som fastsettes av myndigheten eller organet. 

 

                                                           
(1) Vedkommende myndigheter i EFs medlemsstater og EFTA-statene kan supplere punkt 4 med opplysninger 

om hvilket organ som skal samle inn kjøreskjemaene samt framgangsmåter for overføringen av slike 
opplysninger. 
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 VEDLEGG III 

 

 Forsatsblad 

 (Hvitt papir - A4) 

 
 

Trykkes på det, de eller et av de offisielle språk som benyttes i EFTA-staten der transportøren er etablert 

 

SØKNAD OM TILLATELSE TIL(1) 
 
RUTETRANSPORT  � 
SPESIELL RUTETRANSPORT(2) � 
FORNYET TRANSPORTTILLATELSE � 
 
 

utført med turvogn og buss mellom stater som enten er medlemsstater i EF 
eller EFTA-stater, utstedt på grunnlag av forordning (EØF) nr. 684/92, 

 tilpasset for EØS-avtalens formål 
 
 
rettet til ............................................................................................................................................... 

(vedkommende myndighet) 
 
1. Søkerens etternavn og fornavn eller firma, eventuelt det ledende foretaks når det dreier seg om 

en sammenslutning av foretak: 
 

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

.............................................................................................................................................. 
 
2. Transport(er)(1) utført 
 

ved et foretak �  ved en sammenslutning av foretak � ved underleverandør � 
 
3. Navn og adresse 

til transportørgruppe, deltaker(e) eller underleverandør(er)(3)(4) 
 

3.1. ............................................................................................tlf....................................... 
 

3.2. ............................................................................................tlf....................................... 
 

3.3. ............................................................................................tlf....................................... 
 

3.4. ............................................................................................tlf....................................... 
 

                                                           
(1) Kryss av for riktig type. 
(2) Det dreier seg om spesiell rutetransport som ikke dekkes av en avtale inngått mellom arrangøren og 

transportøren. 
(3) Angi eventuelt for hvert tilfelle om det dreier seg om en transportørgruppe, deltaker eller underleverandør. 
(4) Eventuell oversikt er vedlagt. 
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(Annen side av søknaden om tillatelse eller fornyet tillatelse) 

 
 
4. I tilfelle av spesiell rutetransport: 

 
4.1. Passasjerkategori:.............................................................................................................. 

 
5. Gyldighetsperiode for den tillatelse det søkes om eller transportens opphør: 

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

 
6. Transportens hovedrute (påstigningssteder skal understrekes): 

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

 
7. Driftsperiode 

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

 
8. Frekvens (daglig, ukentlig, osv.) .......................................................................................... 
 
9. Takster:.....................................................    Oversikt vedlagt 
 
10. Legg ved en kjøreplan som gjør det mulig å kontrollere at fellesskapsreglene, tilpasset for 

EØS-avtalens formål, om kjøre- og hviletid overholdes 
 
11. Antall tillatelser eller kopier av tillatelser det søkes om(1): 

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

 
12. Eventuelle tilleggsopplysninger: 

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

 
 
13. .......................................................   ............................................................ 
  (Sted og dato)     (Søkerens underskrift) 
 

                                                           
(1)  Siden tillatelsen skal oppbevares i kjøretøyet, gjøres søkeren oppmerksom på at antallet tillatelser som 

søkeren må ha, skal være identisk med antallet kjøretøyer som trengs samtidig for å utføre transporten det 
søkes om. 
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(Tredje side av søknaden om tillatelse eller fornyet tillatelse) 

 
Viktig 

 
1. Følgende skal legges ved søknaden: 
 

a) ruteplaner, 
b) tariffsatser, 
c) en bekreftet kopi av lisensen for internasjonal persontransport for en annens regning 

som fastsatt i artikkel 3a i forordning (EØF) nr. 684/92, tilpasset for EØS-avtalens 
formål, 

d) nærmere opplysninger om arten og omfanget av den transporttjeneste som søkeren 
har planer om å drive, dersom søknaden gjelder etablering av en ny transport, eller av 
den transport søkeren har drevet dersom søknaden gjelder fornyelse av en tillatelse, 

e) kart i passende målestokk som viser ruten og holdeplasser for på- og avstigning, 
f) en kjøreplan som gjør det mulig å kontrollere at fellesskapsreglene, tilpasset for EØS-

avtalens formål, om kjøre- og hviletid overholdes. 
 
2. Til støtte for søknaden skal søkeren framlegge alle tilleggsopplysninger som vedkommende 

anser som relevante, eller som den utstedende myndighet ber om. 
 
3. I artikkel 4 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 684/92, tilpasset for EØS-avtalens formål, er det 

fastsatt at det kreves tillatelse for: 
 

a) rutetransport, dvs. kjøring som sikrer regelmessig transport av passasjerer langs 
bestemte ruter der passasjerene kan stige på og av ved stoppesteder som er fastsatt på 
forhånd. Rutetransport skal kunne brukes av alle uansett om det eventuelt må foretas 
reservasjon. Transportens regelmessige karakter berøres ikke av at driftsvilkårene for 
transporten tilpasses, 

 
b) spesiell rutetransport som ikke er dekket av en avtale inngått mellom arrangøren og 

transportøren. Uansett hvem som organiserer transporten, omfatter rutetransport også 
transport av bestemte kategorier passasjerer, slik at andre passasjerer utelukkes, når 
slik transport utføres i henhold til vilkårene nevnt i punkt 1.1. Slik transport kalles 
«spesiell rutetransport». Spesiell rutetransport skal omfatte bl.a.: 

 
i) transport av arbeidstakere mellom hjem og arbeidsplass, 
ii) transport av skoleelever og studenter mellom hjem og utdanningsinstitusjon, 
iii) transport av militært personell og deres familier mellom hjemstat og 

kaserneområde. 
 

Transporten skal anses som spesiell rutetransport selv om den tilpasses for å 
tilfredsstille brukernes ulike behov. 

 
4. Søknaden skal rettes til vedkommende myndighet i den medlemsstat i EF eller EFTA-stat på 

hvis territorium avgangsstedet, dvs. en av endestasjonene, befinner seg. 
 
5. Tillatelsen kan være gyldig i høyst fem år. 
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VEDLEGG IV 

 

(Første side av tillatelsen) 

(Lyserødt papir - A4) 

 
 

Trykkes på det, de eller et av de offisielle språk som benyttes i EFTA-staten der transportøren er etablert 

 

 
UTSTEDERSTAT  

– nasjonalitetsmerke – (1) 

 
Navn på vedkommende myndighet 

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

TILLATELSE NR. ...... 
for rutetransport(2) 

for spesiell rutetransport som krever tillatelse 
utført med turvogn og buss mellom stater som enten er medlemsstater i EF eller EFTA-stater, 

utstedt på grunnlag av forordning (EØF) nr. 684/92, tilpasset for EØS-avtalens formål 
 
 
til ............................................................................................................................................................ 

(Transportørens etternavn, fornavn eller firma, eller det ledende foretaks når det dreier seg om en 
sammenslutning av foretak) 

 
Adresse:................................................................  Telefon- og faksnummer: ......................................... 
 
Navn, adresse og telefon- og faksnummer til samarbeidende transportører eller medlemmer av 
sammenslutningen av foretak samt underleverandører: 
 
1) ............................................................................................................................................................. 
 
2) ............................................................................................................................................................. 
 
3) ............................................................................................................................................................. 
 
4) ............................................................................................................................................................. 
 
5) ............................................................................................................................................................. 
 
Eventuell oversikt er vedlagt 
 
Tillatelsen utløper den: ............................................................................................................................ 
 
 

.................................................................................... 
(Utstedelsessted og -dato) 

............................................................................... 
Den utstedende myndighet eller det utstedende 

organs underskrift og stempel) 
 

                                                           
(1) Island (IS), Liechtenstein (FL), Norge (N). 
(2) Stryk det som ikke passer. 
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(Annen side av tillatelse nr. .........................) 

 
1. Rute: 
 

a) Transportens avgangssted: .......................................................................................... 
 
b) Transportens bestemmelsessted: ................................................................................. 
 
c) Transportens hovedrute, med understrekning av på- og avstigningssteder: 

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

 
2. Driftsperioder:............................................................................................................................ 

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

 
3. Frekvens:................................................................................................................................ 
 
4. Ruteplan:.................................................................................................................................... 
 
5. Spesiell rutetransport: 

– passasjerkategori:......................................................................................................... 
 
6. Særlige vilkår eller merknader: 

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

 
 
 

................................................................................... 
(Utstedende myndighets stempel) 
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(Tredje side av tillatelsen) 
 

 
Trykkes på det, de eller et av de offisielle språk som benyttes i EFTA-staten der transportøren er etablert 

 

Viktig 
 
1. Tillatelsen gjelder for hele strekningen. Den kan ikke benyttes av et foretak hvis navn ikke er 

angitt på tillatelsen. 
 
2. Tillatelsen eller en kopi som er bekreftet av den myndighet som utsteder dokumentet, skal 

oppbevares i kjøretøyet under hele reisen og forevises på krav fra kontrollører. 
 
3. En bekreftet kopi av fellesskapslisensen skal oppbevares i kjøretøyet. 
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VEDLEGG V 

 

(Første side av attesten) 

(Gult papir - A4) 

 
 
Trykkes på det, de eller et av de offisielle språk som benyttes i EFTA-staten der transportøren er etablert 

 

 
UTSTEDERSTAT  

– Nasjonalitetsmerke – (1) 

 
Navn på vedkommende myndighet 

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

ATTEST 
 

utstedt for transport på vei for egen regning, utført med turvogn og buss mellom stater som enten 
er medlemsstater i EF eller EFTA-stater, i henhold til forordning (EØF) nr. 684/92, tilpasset for 

EØS-avtalens formål 
 

__________________________________________________________________________________ 

(Fylles ut av den fysiske eller juridiske person som utfører transport for egen regning) 
 
 
Undertegnede............................................................................................................................................. 
 
som er ansvarlig for foretaket eller den ideelle organisasjonen eller annet (skal beskrives) 
................................................................................................................................................... 

(Etternavn, fornavn eller offisielt navn, fullstendig adresse) 
 
bekrefter at: 
– transporten utføres for ideelle og ikke-kommersielle formål, 
– transporten bare er en tilleggsvirksomhet for denne fysiske eller juridiske person, 
– turvogn eller buss med registreringsnummer ................... eies av denne fysiske eller juridiske 

person, er anskaffet av denne på avbetaling eller er gjenstand for en langsiktig leieavtale, 
– turvognen eller bussen skal føres av en av den fysiske eller juridiske persons ansatte eller av 

den fysiske personen selv. 
  

..................................................................................................... 
(Den fysiske personens eller representanten for den juridiske 

personens underskrift og stempel) 
__________________________________________________________________________________ 

 (Fylles ut av vedkommende myndighet) 
 
 
Dette dokument skal anses som en attest i henhold til artikkel 13 i forordning (EØF) nr. 684/92. 
 

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

Gyldighetsperiode 

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

(Utstedelsessted og -dato) 
 
 

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

(Vedkommende myndighets underskrift og stempel) 
 

                                                           
(1) Island (IS), Liechtenstein (FL), Norge (N). 
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(Annen side av attesten) 
 

 
Trykkes på det, de eller et av de offisielle språk som benyttes i EFTA-staten der transportøren er etablert 

 

 

Generelle bestemmelser 

 

1. I henhold til artikkel 2 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 684/92, tilpasset for EØS-avtalens formål, 
menes med transport for egen regning transport som utføres av en fysisk eller juridisk person 
for ideelle og ikke-kommersielle formål, forutsatt at: 

 
– transporten bare er en tilleggsvirksomhet for denne fysiske eller juridiske person, 
 
– de benyttede kjøretøyer eies av denne fysiske eller juridiske person, er anskaffet av 

denne på avbetaling eller er gjenstand for en langsiktig leieavtale og føres av en av 
den fysiske eller juridiske persons ansatte eller av den fysiske personen selv. 

 
2. Transportører som utfører transport for egen regning, kan utføre slik transport uten 

forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet eller etableringssted, forutsatt at de: 
 

– i den stat der de er etablert, har tillatelse til å utføre transport med turvogn og buss i 
samsvar med vilkårene for markedsadgang fastsatt i den nasjonale lovgivning, 

 
– oppfyller trafikksikkerhetsreglene som gjelder for førere og kjøretøyer. 

 
3. Transport for egen regning som definert i punkt 1, skal være fritatt for alle tillatelsesordninger, 

men det skal stilles krav om en attestordning. 
 
4. Attesten gir innehaveren rett til å utføre internasjonal transport med rutebil eller buss for egen 

regning. Den skal utstedes av vedkommende myndighet i den medlemsstat i EF eller EFTA-
stat der kjøretøyet er registrert, og gjelder for hele strekningen, herunder transittstrekninger. 

 
5. Attesten skal utfylles i tre eksemplarer med blokkbokstaver som ikke kan slettes, av den 

fysiske personen eller representanten for den juridiske personen og av vedkommende 
myndighet. En kopi skal oppbevares av forvaltningsmyndigheten og en kopi skal beholdes av 
den fysiske eller juridiske personen. Føreren skal oppbevare originalen eller en bekreftet kopi i 
kjøretøyet under hele varigheten av internasjonale reiser. Den skal forevises på krav fra 
kontrollører. Den fysiske eller juridiske personen skal, alt etter omstendighetene, ha ansvaret 
for at attestene føres riktig. 

 
6. Attesten kan være gyldig i høyst fem år. 
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VEDLEGG VI 
 

MAL 
 

nevnt i artikkel 7 nr. 1 i rådsforordning (EF) nr. 12/98 av 11. desember 1997 om fastsetjing av 
vilkåra for at transportørar skal kunne utføre innanlands persontransport på veg i ein 

medlemsstat der dei ikkje høyrer heime, tilpasset for EØS-avtalens formål 
 

 
Kabotasje utført i løp av ........................................... (Kvartal) .................................................(År) 
 
av transportører etablert i .............................................................................. (Navn på EFTA-staten) 
 

Vertsstat 

(Medlemsstat 

i EF eller 

EFTA-stat) 

Antall passasjerer Antall passasjerer – Km 

Type transport Type transport 

Spesiell rutetransport Transport utenfor rute Spesiell rutetransport Transport utenfor rute 

A     

B     

D     

DK     

E     

GR     

FIN     

F     

I     

IRL     

L     

NL     

P     

S     

UK     

IS     

FL     

N     

Samlet 
kabotasje     
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