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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 71,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet(1),

etter samråd med Regionutvalet,

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(2), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Rådsdirektiv 84/647/EØF av 19. desember 1984 om 
bruk av kjøretøyer leid uten fører til godstransport på 
vei(3) er vorte endra monaleg(4). Av omsyn til klarleiken 
og av praktiske årsaker bør det nemnde direktivet 
konsoliderast.

2) Frå eit makroøkonomisk synspunkt kan bruken av leigde 
køyretøy i visse situasjonar gjere det mogleg med ei 
optimal fordeling av ressursar ved å avgrense sløsinga 
med produksjonsfaktorar.

3) Frå eit mikroøkonomisk synspunkt kan slik bruk gje 
organiseringa av transporten eit element av fleksibilitet, 
og såleis auke produktiviteten til dei føretaka som det 
gjeld.

4) Dette direktivet bør ikkje røre ved dei pliktene 
som medlemsstatane har med omsyn til fristane for 
innarbeiding i nasjonal lovgjeving av dei direktiva som 
er førde opp i vedlegg I del B —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I dette direktivet tyder:

a) «køyretøy» ei motorvogn, ein tilhengar, ein semitrailer 
eller eit vogntog som er meint berre for godstransport,

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 4.2.2006, s. 82, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 10.

(1) TEU C 108 av 30.4.2004, s. 56.
(2) Europaparlamentsfråsegn av 10. februar 2004 (TEU C 97 E av 22.4.2004, 

s. 66) og rådsavgjerd av 8. desember 2005.
(3) TEF L 335 av 22.12.1984, s. 72. Direktivet endra ved direktiv 90/398/EØF 

(TEF L 202 av 31.7.1990, s. 46).
(4) Sjå vedlegg I del A.

b) «leigd køyretøy» alle køyretøy som mot vederlag og for 
eit visst tidsrom vert stilte til rådvelde for eit føretak som 
utfører godstransport på veg for ein annans eller for eiga 
rekning på grunnlag av ein kontrakt med det føretaket som 
stiller køyretøya til rådvelde.

Artikkel 2

1. Kvar medlemsstat skal innanfor territoriet sitt tillate at 
det i trafikken mellom medlemsstatane vert nytta køyretøy som 
er leigde av føretak som er etablerte på territoriet til ein annan 
medlemsstat, på det vilkåret at:

a) køyretøyet er registrert eller teke i bruk i samsvar med 
lovgjevinga i den sistnemnde medlemsstaten,

b) kontrakten berre gjeld leige av eit køyretøy utan førar, og 
ikkje er knytt til ein kontrakt som er gjord med det same 
føretaket om å nytte personale til å køyre eller følgje med 
køyretøyet,

c) det leigde køyretøyet i leigeperioden står til rådvelde berre 
for føretaket som nyttar det,

d) det leigde køyretøyet vert ført av personale frå føretaket 
som nyttar det.

2. Dei følgjande dokumenta, som skal finnast i køyretøyet, 
skal godtgjere at dei vilkåra som er nemnde i nr. 1 bokstav 
a)-d), er stetta:

a) leigekontrakten eller eit attestert utdrag av denne 
kontrakten der det særleg vert opplyst om namnet på 
utleigaren, namnet på leigaren, datoen då kontrakten 
vart underskriven, tidsrommet kontrakten gjeld for og 
kjenneteiknet til køyretøyet,

b) dersom føraren ikkje er den same personen som leiger 
køyretøyet: tilsetjingskontrakten til føraren eller eit attestert 
utdrag av denne kontrakten der det særleg vert opplyst 
om namnet på arbeidsgjevaren, namnet på den tilsette, 
datoen då kontrakten vart underskriven og tidsrommet 
tilsetjingskontrakten gjeld for, eller ein lønsslipp av ny 
dato.

Dokumenta som er nemnde under bokstav a) og b), kan 
eventuelt bytast ut med eit likeverdig dokument som er utferda 
av dei rette styresmaktene i medlemsstaten.
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Artikkel 3

1. Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte 
for å sikre at føretaka deira kan nytte leigde køyretøy som 
er registrerte eller tekne i bruk i samsvar med lovgjevinga i 
staten deira, til godstransport på veg, på dei same vilkåra som 
gjeld for køyretøy som er eigde av føretaka, på det vilkåret at 
føretaka stettar dei vilkåra som er fastsette i artikkel 2.

2. Medlemsstatane kan utelate frå føresegnene i nr. 1 
transport for eiga rekning med køyretøy som har ei tillaten 
totalvekt på over seks tonn.

Artikkel 4

Dette direktivet skal ikkje røre ved den lovgjevinga i ein 
medlemsstat som fastset mindre restriktive vilkår for bruk av 
leigde køyretøy enn dei som er førde opp i artikkel 2 og 3.

Artikkel 5

Med atterhald for artikkel 2 og 3 skal dette direktivet ikkje røre 
ved bruken av reglar om:

a) organiseringa av marknaden for godstransport på veg 
for ein annans og eiga rekning, særleg om tilgang til 
marknaden og om kvotar for kapasiteten til vegane,

b) prisar og vilkår for godstransport på veg,

c) danning av leigeprisar,

d) import av køyretøy,

e) vilkår for tilgang til verksemd eller yrke som utleigar av 
køyretøy.

Artikkel 6

Direktiv 84/647/EØF vert oppheva, utan at det rører ved dei 
pliktene som medlemsstatane har med omsyn til fristane for 
innarbeiding i nasjonal lovgjeving av dei direktiva som er 
førde opp i vedlegg I del B.

Tilvisingar til det oppheva direktivet skal forståast som 
tilvisingar til dette direktivet og lesast i samsvar med 
jamføringstabellen i vedlegg II.

Artikkel 7

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er 
kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 8

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Strasbourg, 18. januar 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES  H. WINKLER

 President Formann
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VEDLEGG I

Del A

Oppheva direktiv med endringar

(nemnde i artikkel 6)

Rådsdirektiv 84/647/EØF (TEF L 335 av 22.12.1984, s. 72)

Rådsdirektiv 90/398/EØF (TEF L 202 av 31.7.1990, s. 46)

Del B

Liste over fristar for innarbeiding i nasjonal lovgjeving

(nemnde i artikkel 6)

Direktiv Frist for innarbeiding

Direktiv 84/647/EØF 30. juni 1986

Direktiv 90/398/ EØF 31. desember 1990
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VEDLEGG II

Jamføringstabell

Direktiv 84/647/EØF Dette direktivet

Artikkel 1, det innleiande punktumet Artikkel 1, det innleiande punktumet

Artikel 1 første strekpunktet Artikkel 1 bokstav a)

Artikel 1 andre strekpunktet Artikkel 1 bokstav b)

Artikkel 2, det innleiande punktumet Artikkel 2 nr. 1, det innleiande punktumet

Artikkel 2 nr. 1-4 Artikkel 2 nr. 1 bokstav a)-d)

Artikkel 2 nr. 5 første leddet, det innleiande punktumet Artikkel 2 nr. 2 første leddet, det innleiande punktumet

Artikkel 2 nr. 5 første leddet bokstav a) og b) Artikkel 2 nr. 2 første leddet bokstav a) og b)

Artikkel 2 nr. 5 andre leddet Artikkel 2 nr. 2 andre leddet

Artikkel 3 Artikkel 3

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 4

Artikkel 5, det innleiande punktumet Artikkel 5, det innleiande punktumet

Artikel 5 første strekpunktet Artikkel 5 bokstav a)

Artikel 5 andre strekpunktet Artikkel 5 bokstav b)

Artikel 5 tredje strekpunktet Artikkel 5 bokstav c)

Artikel 5 fjerde strekpunktet Artikkel 5 bokstav d)

Artikel 5 femte strekpunktet Artikkel 5 bokstav e)

Artikkel 6 —

Artikkel 7 —

Artikkel 8 —

— Artikkel 6

— Artikkel 7

Artikkel 9 Artikkel 8

— Vedlegg I

— Vedlegg II


