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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 64/2006 

frá 2. júní 2006 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn 
 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum 
samkvæmt bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á 
eftir „samningurinn“, einkum 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 35/2006 frá 10. mars 2006 (1). 
 
2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/59/EB frá 15. júlí 2003 um grunnþjálfun og 

reglubundna þjálfun ökumanna tiltekinna ökutækja til vöru- eða farþegaflutninga, um 
breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3820/85 og tilskipun ráðsins 91/439/EBE og um 
niðurfellingu á tilskipun ráðsins 76/914/EBE (2) skal felld inn í samninginn. 

 
3) Hafa ber hliðsjón af smæð yfirráðasvæðis Liechtensteins og íbúafæð þar og þeim 

sértæku áhrifum sem þessir þættir hafa á gerð flutningamarkaðarins og atvinnuþjálfun 
ökumanna. 

 
4) Hafa ber hliðsjón af því hversu fá flutningafyrirtæki starfa í Liechtenstein og hversu fáir 

ökumenn flutningabifreiða starfa í landinu eða hafa fasta búsetu þar, auk þess sem afar 
fáir ökumenn munu þurfa að stunda reglubundna þjálfun í samræmi við tilskipun 
2003/59/EB í Liechtenstein. 

 
ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
XIII. viðauki við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 36. lið (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3572/90, 

brottfallin): 

„37. 32003 L 0059: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/59/EB frá 15. júlí 2003 
um grunnþjálfun og reglubundna þjálfun ökumanna tiltekinna ökutækja til vöru- 
eða farþegaflutninga, um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3820/85 og 
tilskipun ráðsins 91/439/EBE og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 76/914/EBE 
(Stjtíð. ESB L 226, 10.9.2003, bls. 4). 

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér 
segir: 

a) Eftirfarandi málsgrein bætist við 9. gr.: 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 147, 1.6.2006, bls. 53, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 1.6.2006, bls. 21. 
(2) Stjtíð. ESB L 226, 10.9.2003, bls. 4. 
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„Ökumenn, sem um getur í 1. gr. og hafa fasta búsetu í Liechtenstein og 
starfa þar, mega einnig stunda reglubundnu þjálfunina, sem um getur í 7. gr., í 
Sviss, Austurríki og Þýskalandi, enda fullnægi sú reglubundna þjálfun, sem 
veitt er í þessum ríkjum, ákvæðum þessarar tilskipunar að öllu leyti.“ 

b) EFTA-ríkjunum er heimilt að gefa út atvinnuskírteini ökumanns í samræmi 
við ákvæði þessarar tilskipunar og eftirtalin aðlögunarákvæði: 

i) Í c-lið 2. liðar II. viðauka varðandi framhlið skírteinisins bætist 
eftirfarandi við á eftir færslunni er varðar Bretland: 

„auðkenni EFTA-ríkisins, sem gefur út skírteinið, umlukt sporöskjunni 
sem um getur í 37. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um umferð á 
vegum frá 8. nóvember 1968 (á sama bakgrunni og skírteinið); 
auðkennið skal vera sem hér segir: 

IS: Ísland 

FL: Liechtenstein 

N: Noregur“ 

ii) Í stað orðanna „fyrirmynd Evrópubandalaganna“ í e-lið 2. liðar II. 
viðauka varðandi framhlið skírteinisins komi orðin „EES-fyrirmynd“. 

iii) Eftirfarandi bætist við í e-lið 2. liðar II. viðauka varðandi framhlið  
skírteinisins: 

„atvinnuskírteini ökumanns 

yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov“ 

iv) Ákvæði f-liðar 2. liðar II. viðauka varðandi framhlið skírteinisins taka 
ekki til EFTA-ríkjanna. 

v) Í stað orðanna „og sænsku“ í b-lið 2. liðar II. viðauka varðandi bakhlið 
skírteinisins komi orðin „sænsku, íslensku og norsku“. 

vi) Eftirfarandi málsgrein bætist við í b-lið 2. liðar II. viðauka varðandi 
bakhlið skírteinisins: 

„Allar tilvísanir til norsku skal túlka sem tilvísanir til bæði bókmáls 
(„yrkessjåførbevis“) og nýnorsku („yrkessjåførprov“).“ 

 
2. Eftirfarandi bætist við í 20. lið (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3820/85): 

„ , eins og henni var breytt með: 

– 32003 L 0059: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/59/EB frá 15. júlí 2003 
(Stjtíð. ESB L 226, 10.9.2003, bls. 4).“ 

 
3. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 24a (tilskipun ráðsins 91/439/EBE): 

„– 32003 L 0059: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/59/EB frá 15. júlí 2003 
(Stjtíð. ESB L 226, 10.9.2003, bls. 4).“ 

 
4. Texti 22. liðar (tilskipun ráðsins 76/914/EBE) falli brott frá 10. september 2009 að telja. 
 

2. gr. 
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Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2003/59/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. júní 2006 að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. 
mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
þau. 
 

Gjört í Brussel 2. júní 2006. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 

R. Wright 
 

formaður. 
 

                                                 
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


