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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 88/2014

088-2014i

frá 16. maí 2014
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samn
ing
inn reglu
gerð Evrópu
þingsins og ráðs
ins (EB) nr. 1071/2009 frá
21. október 2009 um sameiginlegar reglur varðandi skilyrði sem uppfylla þarf til þess að mega starfa
sem flutningsaðili á vegum og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 96/26/EB (1).

2)

Fella ber inn í EES-samn
ing
inn reglu
gerð Evrópu
þingsins og ráðs
ins (EB) nr. 1072/2009 frá
21. október 2009 um sameiginlegar reglur um aðgang að mörkuðum fyrir farmflutninga á vegum
milli landa (endurútgefin) (2).

3)

Fella ber inn í EES-samn
ing
inn reglu
gerð Evrópu
þingsins og ráðs
ins (EB) nr. 1073/2009 frá
21. október 2009 um sameiginlegar reglur um aðgang að mörkuðum fyrir flutninga með hópbifreiðum
milli landa og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 561/2006 (3).

4)

Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 1073/2009 fellur úr gildi tilskipun ráðsins 96/26/EB (4),
en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella hana úr EES-samningnum.

5)

Sam
kvæmt ákvæðum reglu
gerð
ar (EB) nr. 1072/2009 falla úr gildi reglu
gerð
ir ráðs
ins (EBE)
nr. 881/92 (5) og (EBE) nr. 3118/93 (6) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/94/EB (7), en
þær gerðir hafa verið felldar inn í EES-samninginn og ber því að fella þær úr EES-samningnum.

6)

Sam
kvæmt ákvæðum reglu
gerð
ar (EB) nr. 1073/2009 falla úr gildi reglu
gerð
ir ráðs
ins (EBE)
nr. 684/92 (8) og (EB) nr. 12/98 (9), en þær gerðir hafa verið felldar inn í EES-samninginn og ber því
að fella þær úr EES-samningnum.

7)

XIII. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Ákvæði XIII. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir:
1.	

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 19. lið (tilskipun ráðsins 96/26/EB):
„19a.	 32009 R 1071: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1071/2009 frá 21. október
2009 um sameiginlegar reglur varðandi skilyrði sem uppfylla þarf til þess að mega starfa sem
flutningsaðili á vegum og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 96/26/EB (Stjtíð. ESB L 300,
14.11.2009, bls. 51).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
a) Orðin „í gjaldmiðlum EFTA-ríkja“ komi í stað orðanna „í gjaldmiðlum aðildarríkja, sem
taka ekki þátt í þriðja áfanga Efnahags- og Myntbandalagsins“ og orðin „birt opinberlega
í hverju EFTA-ríki“ komi í stað orðanna „birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins“ í
1. mgr. 7. gr.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 51.
Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 72.
Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 88.
Stjtíð. EB L 124, 23.5.1996, bls. 1.
Stjtíð. EB L 95, 9.4.1992, bls. 1.
Stjtíð. EB L 279, 12.11.1993, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 374, 27.12.2006, bls. 5.
Stjtíð. EB L 74, 20.3.1992, bls. 1.
Stjtíð. EB L 4, 8.1.1998, bls. 10.
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b) EFTA-ríkin skulu viðurkenna vottorð sem aðildarríki ESB gefa út í samræmi við 21. gr.
reglugerðarinnar. Að því er slíka viðurkenningu varðar, skulu orðin „aðildarríki ESB, Ísland,
Liechtenstein og Noregur“ koma í stað tilvísana í „aðildarríki“ í ákvæðum vottorðsins, sem
sett er fram í III. viðauka við reglugerðina.
c) Bandalagið og aðildarríki EB skulu viðurkenna vottorð sem Ísland, Liechtenstein og Noregur
gefa út í sam
ræmi við reglu
gerð
ina, með áorðnum breyt
ingum sam
kvæmt að
lögun
ar
ákvæðum í 7. viðbæti við þennan viðauka.
d) Vottorð sem Ísland, Liechtenstein og Noregur gefa út skal samsvara fyrirmyndinni sem sett
er fram í 7. viðbæti við þennan viðauka.
e) Í stað tilvísunar í ákvörðun ráðsins 85/368/EBE í I. viðauka, komi tilvísun í tilmæli 2008/
C 111/01 frá 23. apríl 2008 um að koma á fót evrópskum ramma um menntun og hæfi að
því er varðar símenntun.“
2.	

Eftirfarandi bætist við í lið 24e (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006):
„eins og henni var breytt með:
–

3.	

32009 R 1073: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1073/2009 frá 21. október 2009
(Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 88).“

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 25. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/94/EB):
„25a.	 32009 R 1072: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1072/2009 frá 21. október 2009
um sameiginlegar reglur um aðgang að mörkuðum fyrir farmflutninga á vegum milli landa
(endurútgefin) (Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 72).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
a) Ákvæði 2. mgr. 1. gr. hljóði svo:
„Ef um er að ræða flutninga frá samningsaðila til þriðja lands eða öfugt gildir reglugerðin
ekki um þann hluta leiðarinnar innan yfirráðasvæðis samningsaðila þar sem ferming eða
afferming fer fram, nema samningsaðilar hafi samið um annað.“
b) Ákvæði 3. mgr. 1. gr. hljóði svo:
„Reglugerð þessi skal ekki hafa áhrif á ákvæði um flutninga frá EFTA-ríki til þriðja
lands sem um getur í 2. mgr., sem mælt er fyrir um tvíhliða samningum sem EFTA-ríki
hefur gert við þriðja land er heimila farmflytjendum með staðfestu í öðru samningsríki að
ferma og afferma í samningsríki, annaðhvort samkvæmt tvíhliða leyfi eða fyrirkomulagi á
afnámi hafta, að því tilskildu að meginreglan um bann við mismunun milli farmflytjenda
Bandalagsins og farmflytjenda í EFTA-ríki sé virt.“
c) EFTA-ríkin skulu viðurkenna Bandalagsleyfi og ökumannsvottorð sem aðildarríki ESB
gefa út í samræmi við reglugerðina. Að því er slíka viðurkenningu varðar, komi orðin
„Bandalagið og Ísland, Liechtenstein og Noregur“ í stað tilvísana í „Bandalagið“ og orðin
„aðildarríki ESB og (eða) Ísland, Liechtenstein og Noregur“ komi í stað tilvísana í „aðild
arríki“ í almennum ákvæðum Bandalagsleyfisins, sem sett eru fram í II. viðauka við þessa
reglugerð, og í ökumannsvottorðið, sem sett eru fram í III. viðauka við þessa reglugerð.
d) Bandalagið og aðildarríki EB skulu viðurkenna leyfi og ökumannsvottorð sem EFTA-ríki
gefur út í samræmi við reglugerð þessa, með áorðnum breytingum samkvæmt aðlögunar
ákvæðum í b-hluta II. og III. viðauka í 2. viðbæti við þennan viðauka.
e) Leyfi og ökumannsvottorð sem EFTA-ríki gefur út skulu vera í samræmi við fyrirmyndina
sem sett er fram í 2. viðbæti við þennan viðauka.
f) Orðin „í skilningi tilskipunar ráðsins 2003/109/EB frá 25. nóvember 2003 um ríkisborgara
þriðju landa sem hafa stöðu einstaklinga með fasta búsetu“ og „í skilningi tilskipunar
2003/109/EB“ í stafl. b) í 1. mgr. 5. gr. og í 2. mgr. 5. gr. gilda ekki.
g) Texti stafl. e) í 1. mgr. 9. gr. hljóði svo:
„virðisaukaskatt (VSK) eða veltuskatt á flutningaþjónustu.“
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h) Við aðstæður sem um getur í 10. gr.:
–

Að því er varðar EFTA-ríkin komi orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað orðsins „fram
kvæmdastjórnin“ og orðin „fastanefnd EFTA“ í stað orðsins „ráðið“.

–

Berist framkvæmdastjórninni beiðni frá aðildarríki ESB eða Eftirlitsstofnun EFTA frá
Íslandi, Liechtenstein eða Noregi um að samþykkja verndarráðstafanir, skal tafarlaust
tilkynna sameiginlegu EES-nefndinni um það og láta henni í té allar viðeigandi upp
lýsingar.
Samráð skal, að beiðni samningsaðila, fara fram innan sameiginlegu EES-nefndar
innar. Einnig er heimilt að óska eftir slíku samráði ef um er að ræða framlengingu
verndarráðstafana.
Þegar framkvæmdastjórn Evrópusambandsins eða Eftirlitsstofnun EFTA hafa sam
þykkt ákvörðun ber að tilkynna sameiginlegu EES-nefndinni þegar í stað þær ráðstaf
anir sem hafa verið gerðar.
Telji eitthvert við
kom
andi samn
ingsríkja að verndarráð
staf
anirnar leiði til ójafn
vægis milli réttinda og skuldbindinga samningsaðilanna, gildir 114. gr. að breyttu
breytanda.“

4.	

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 32. lið (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 684/92):
„32a.	 32009 R 1073: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1073/2009 frá 21. október 2009
um sameiginlegar reglur um aðgang að mörkuðum fyrir flutninga með hópbifreiðum milli
landa og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 561/2006 (Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 88).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
a) Ákvæði 2. mgr. 1. gr. hljóði svo:
„Ef um er að ræða flutninga frá samningsaðila til þriðja lands eða öfugt gildir þessi reglu
gerð ekki um þann hluta leiðarinnar innan yfirráðasvæðis samningsaðila þar sem farþegar
eru sóttir eða þeim skilað, nema samningsaðilar hafi samið um annað.“
b) Ákvæði 3. mgr. 1. gr. gilda ekki.
c) EFTA-ríkin skulu viðurkenna Bandalagsleyfi sem aðildarríki ESB gefa út í samræmi við
reglugerðina. Að því er slíka viðurkenningu varðar, komi orðin „aðildarríki ESB, Ísland,
Liechtenstein og/eða Noregur“ í stað tilvísana til orðanna „aðildarríki“ í ákvæðum Banda
lagsleyfisins, sem sett eru fram í II. viðauka við reglugerðina.
d) Bandalagið og aðild
ar
ríki EB skulu viður
kenna leyfin sem Ísland, Liechtenstein og
Noregur gefa út í sam
ræmi við reglu
gerð
ina, með áorðnum breyt
ingum sam
kvæmt
aðlögunarákvæðum í 4. viðbæti við þennan viðauka.
e) Leyfi sem Ísland, Liechtenstein og Noregur gefa úr skulu vera í samræmi við fyrirmyndina
sem sett er fram í 4. viðbæti við þennan viðauka.
f) Ákvæði stafl. e) í 1. mgr. 16. gr. hljóði svo:
„virðisaukaskatt (VSK) eða veltuskatt á flutningaþjónustu.““

5.	 Texti 19. liðar (til
skip
un ráðs
ins 96/26/EB), 25. liðar (til
skip
un Evrópu
þingsins og ráðs
ins
2006/94/EB), liðar 26a (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 881/92), liðar 26c (reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 3118/93), 32. liðar (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 684/92) og liðar 33b (reglugerð ráðsins (EB)
nr. 12/98) falli brott.
2. gr.
Ákvæði 2., 4. og 7. viðbætis við XIII. viðauka við EES-samninginn breytist eins og tilgreint er í viðauka
við ákvörðun þessa.
3. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 1071/2009, (EB) nr. 1072/2009 og (EB) nr. 1073/2009, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
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4. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 17. maí 2014, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr.
EES-samningsins hafi borist (*).	
5. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 16. maí 2014.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gianluca Grippa
formaður.

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 88/2014 frá 16. maí 2014
Ákvæði 1., 4. og 7. viðbætis við XIII. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir:
1.	 Ákvæði 2. viðbætis hljóði svo:
„2. VIÐBÆTIR
SKJÖL SEM ER AÐ FINNA Í VIÐAUKA VIÐ REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS
(EB) NR. 1072/2009, SAMKVÆMT ÁKVÆÐUM TIL AÐLÖGUNAR AÐ EES-SAMNINGNUM
(sjá aðlögunarlið f) í 25. lið XIII. viðauka við samninginn)
II. VIÐAUKI
EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐIÐ
a)
(Pantone ljósblár sellulósapappír, hið minnsta 100 g/m2, snið: DIN A4)
(Fyrsta síða leyfisins)
(Texti á opinberu tungumáli/tungumálum EFTA-ríkisins sem gefur leyfið út)

Auðkennisstafir ríkisins (1) sem gefur
leyfið út

Heiti lögbærs yfirvalds eða stofnunar

LEYFI NR. …
(eða)
STAÐFEST, RÉTT ENDURRIT NR.
fyrir vöruflutninga á vegum milli landa gegn gjaldi

Þetta leyfi heimilar (2) .......................................................................................................................................................
að stunda vöruflutninga á vegum milli landa gegn gjaldi á hvaða leið sem er, á ferðum eða hlutum ferða sem farnir eru
gegn gjaldi á yfirráðasvæði Bandalagsins og Íslands, Liechtensteins og Noregs (3), eins og mælt er fyrir um í reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1072/2009 frá 21. október 2009 um sameiginlegar reglur um aðgang að mörkuðum
fyrir farmflutninga á vegum milli landa, með áorðnum breytingum samkvæmt ákvæðum til aðlögunar að samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningnum), og í samræmi við almenn ákvæði þessa leyfis.
Sérstakar athugasemdir: .................................................................................................................................................

Þetta leyfi gildir frá ........................................................

til

Gefið út í ........................................................................

hinn

( 4)

__________________
(1)
(2)
(3)
(4)

Auðkennisstafirnir eru: (IS) Ísland, (FL) Liechtenstein, (N) Noregur.
Nafn eða firmaheiti og fullt heimilisfang farmflytjandans.
„EFTA-ríkin“ í því sem hér fer á eftir.
Undirskrift og stimpill lögbærs yfirvalds eða stofnunar sem gefur leyfið út.
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b)
(Önnur síða leyfisins)
(Texti á opinberu tungumáli/tungumálum EFTA-ríkisins sem gefur leyfið út)
ALMENN ÁKVÆÐI
Þetta leyfi er gefið út samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1072/2009, með áorðnum breytingum samkvæmt ákvæðum til
aðlögunar að EES-samningnum.
Það veitir leyfishafa rétt til að stunda vöruflutninga á vegum milli landa gegn gjaldi á hvaða leið sem er á ferðum eða
hlutum ferða sem eru farnir á yfirráðasvæði Bandalagsins og EFTA-ríkjanna og, eftir atvikum, með skilyrðum sem
mælt er fyrir í leyfinu:
–

þar sem brottfararstaður og komustaður eru hvor í sínu ríkinu, sem annaðhvort eru aðildarríki ESB eða EFTA-ríki,
hvort sem farið er í gegnum eitt eða fleiri aðildarríki ESB eða EFTA-ríki eða þriðju lönd,

–

frá aðildarríki ESB eða EFTA-ríki til þriðja lands eða öfugt, hvort sem farið er í gegnum eitt eða fleiri aðildarríki
ESB eða EFTA-ríki eða þriðju lönd,

–

milli þriðju landa þar sem farið er í gegnum yfirráðasvæði eins eða fleiri aðildarríkja ESB eða EFTA-ríkja,

og ferðir án farms í tengslum við slíkan flutning.
Ef um er að ræða flutning frá aðildarríki ESB eða EFTA-ríki til þriðja lands eða öfugt gildir þetta leyfi á þeim hluta
ferðarinnar sem er farinn utan aðildarríkja ESB eða EFTA-ríkjanna þar sem fermt er eða affermt.
Leyfið er bundið við leyfishafa og er ekki framseljanlegt.
Lögbært yfirvald í EFTA-ríkinu, þar sem leyfið er gefið út, getur afturkallað það, s.s. ef leyfishafi:
–

uppfyllir ekki öll skilyrði um notkun leyfisins,

–

hefur veitt rangar upplýsingar að því er varðar gögn sem eru nauðsynleg vegna útgáfu leyfisins eða framlengingar
á því.

Frumrit leyfisins skal geymt hjá farmflytjandanum.
Staðfest endurrit skal geymt í ökutækinu (1). Þegar um er að ræða samtengd ökutæki skal það fylgja vélknúna
ökutækinu. Það gildir fyrir samtengd ökutæki jafnvel þótt eftirvagn eða festivagninn sé hvorki skráður á nafn leyfishafa
né hann hafi akstursleyfi fyrir honum eða vagninn skráður eða með akstursleyfi í aðildarríki ESB eða EFTA-ríki.
Framvísa verður leyfinu að beiðni viðurkennds eftirlitsmanns.
Handhafinn verður að fara að gildandi lögum og stjórnsýslufyrirmælum á yfirráðasvæði hvers aðildarríkis ESB og
EFTA-ríkis, einkum þeim er varða flutninga og umferð.

(1)

„Ökutæki“ er vélknúið ökutæki, skráð í EFTA-ríki, eða samtengt ökutæki þar sem a.m.k. vélknúna ökutækið er skráð í EFTA-ríki
og eingöngu notað til vöruflutninga.
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III. VIÐAUKI
EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐIÐ
a)
(Pantone bleikur sellulósapappír, hið minnsta 100 g/m2, snið: DIN A4)
(Fyrsta síða vottorðsins)
(Texti á opinberu tungumáli/tungumálum EFTA-ríkisins sem gefur vottorðið út)

Auðkennisstafir ríkisins (1) sem gefur
vottorðið út

Heiti lögbærs yfirvalds eða stofnunar

ÖKUMANNSVOTTORÐ NR....
fyrir vöruflutninga á vegum gegn gjaldi samkvæmt Bandalagsleyfi eða leyfi sem Ísland, Liechtenstein eða Noregur
gefa út (2)
(Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1072/2009 frá 21. október 2009 um sameiginlegar reglur um aðgang
að mörkuðum fyrir farmflutninga á vegum milli landa)
Þetta vottorð staðfestir á grundvelli skjalanna sem eru lögð fram af:.............................................................................(3)
að ökumaðurinn:
Kenninafn og eiginnafn:
Fæðingardagur og ár

Ríkisfang

Gerð og númer persónuskilríkja:
Útgáfudagur:

Útgáfustaður

Númer ökuskírteinis
Útgáfudagur:

Útgáfustaður

Almannatrygginganúmer
er ráðinn í samræmi við lög og stjórnsýslufyrirmæli og, ef við á, kjarasamninga í samræmi við gildandi reglur í
eftirfarandi EFTA-ríki um ráðningarskilmála og starfsþjálfun ökumanna í því EFTA-ríki til að annast flutninga á
vegum þar: (4)
Sérstakar athugasemdir:.......................................................................................................................................................
Þetta vottorð gildir frá ................................ .................

til

Gefið út í ........................................................................

hinn

( 5)

_____________________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Auðkennisstafir eru: (IS) Ísland, (FL) Liechtenstein, (N) Noregur.
„EFTA-ríkin“ í því sem hér fer á eftir.
Heiti eða firmaheiti og póstfang farmflytjandans.
Heiti ríkisins þar sem farmflytjandinn hefur staðfestu.
Undirskrift og stimpill lögbærs yfirvalds eða stofnunar sem gefur leyfið út.

Nr. 63/37

Nr. 63/38

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

b)
(Önnur síða vottorðsins)
(Texti á opinberu tungumáli/tungumálum EFTA-ríkisins sem gefur vottorðið út)
ALMENN ÁKVÆÐI
Þetta vottorð er gefið út samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1072/2009, með áorðnum breytingum samkvæmt ákvæðum til
aðlögunar að EES-samningnum.
Það er staðfesting á því að ökumaðurinn sem er nafngreindur þar sé ráðinn í samræmi við lög og stjórnsýslu
fyrirmæli og, ef við á, kjarasamninga í samræmi við gildandi reglur EFTA-ríkisins, sem er nafngreint í vottorðinu, um
ráðningarskilmála og starfsþjálfun ökumanna í því EFTA-ríki til að annast flutninga á vegum þar.
Ökumannsvottorðið skal tilheyra farmflytjandanum sem afhendir það ökumanninum sem er nafngreindur í leyfinu
þegar sá ökumaður ekur ökutæki (1) í flutningum samkvæmt Bandalagsleyfi eða leyfi EFTA-ríkis sem er gefið út fyrir
það flutningafyrirtæki. Óheimilt er að framselja ökumannsvottorðið til annars manns. Ökumannsvottorð gildir einungis
svo framarlega sem skilyrðin fyrir útgáfu þess eru uppfyllt og farmflytjandanum ber skylda til að skila því til yfir
valdanna sem gáfu þau út jafnskjótt og þau skilyrði eru ekki lengur uppfyllt.
Lögbært yfirvald í EFTA-ríkinu, þar sem leyfið er gefið út, getur afturkallað það, einkum ef handhafi:
–

hefur ekki virt öll skilyrði um notkun vottorðsins,

–

hefur veitt rangar upplýsingar að því er varðar nauðsynleg gögn vegna útgáfu eða framlengingar á vottorðinu.

Staðfest, rétt endurrit af vottorðinu skal geymt hjá farmflytjandanum.
Frumrit vottorðsins skal geymt í ökutækinu og skal ökumaður framvísa því hvenær sem viðurkenndur eftirlitsmaður
krefst þess.“
_______

(1)

„Ökutæki“ er vélknúið ökutæki, skráð í EFTA-ríki, eða samtengt ökutæki þar sem a.m.k. vélknúna ökutækið er skráð í EFTA-ríki
og eingöngu notað til vöruflutninga.
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2.	 Ákvæði 4. viðbætis hljóði svo:
„4. VIÐBÆTIR
SKJÖL SEM ER AÐ FINNA Í VIÐAUKA VIÐ REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB)
NR. 1073/2009, SAMKVÆMT ÁKVÆÐUM TIL AÐLÖGUNAR AÐ EES-SAMNINGNUM
(sjá aðlögunarlið e) í 32. lið XIII. viðauka við samninginn)
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II. VIÐAUKI
EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐIÐ
a)
(Pantone ljósblár sellulósapappír, hið minnsta 100 g/m2, snið: DIN A4)
(Fyrsta síða leyfisins)
(Texti á opinberu tungumáli/tungumálum EFTA-ríkisins sem gefur leyfið út)
Auðkennisstafir ríkisins (1) sem gefur
leyfið út

Heiti lögbærs yfirvalds eða
stofnunar

LEYFI NR. …
(eða)
STAÐFEST, RÉTT ENDURRIT NR.
fyrir farþegaflutninga milli landa með hópbifreiðum gegn gjaldi
Handhafi þessa leyfis
(2)
hefur heimild til að stunda farþegaflutninga á vegum milli landa gegn gjaldi á yfirráðasvæði Bandalagsins og Íslands,
Liechtensteins og Noregs (3) samkvæmt þeim skilyrðum, sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðs
ins (EB) nr. 1073/2009 frá 21. október 2009 um sameiginlegar reglur um aðgang að mörkuðum fyrir flutninga með
hópbifreiðum milli landa, samkvæmt ákvæðum til aðlögunar að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EESsamningnum), og í samræmi við almenn ákvæði þessa leyfis.
Athugasemdir: ...................................................................................................................................................................

Þetta leyfi gildir frá ..........................................................

til

Gefið út í ..........................................................................

hinn ....................................................................................

............................................................................................. ( )
4

(1)
(2)
(3)
(4)

Auðkennisstafir aðildarríkjanna eru: (IS) Ísland, (FL) Liechtenstein, (NO) Noregur.
Fullt heiti eða firmaheiti og heimilisfang flutningafyrirtækisins.
„EFTA-ríkin“ í því sem hér fer á eftir.
Undirskrift og stimpill lögbærs yfirvalds eða stofnunar sem gefur leyfið út.

30.10.2014

30.10.2014
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b)
(Önnur síða leyfisins)
(Texti á opinberu tungumáli/tungumálum EFTA-ríkisins sem gefur leyfið út)
ALMENN ÁKVÆÐI
1.	

Þetta leyfi er gefið út samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1073/2009, samkvæmt ákvæðum til aðlögunar að EES-samn
ingnum.

2.	

Leyfið er gefið út af lögbærum yfirvöldum í EFTA-ríkinu þar sem fyrirtækið sem stundar flutninga gegn gjaldi
hefur staðfestu og:
a) sem hefur heimild í EFTA-ríkinu þar sem það hefur staðfestu til að stunda reglubundna flutninga, þ.m.t.
sérstakar áætlunarferðir eða óreglubundnir flutningar með hópbifreiðum,
b) sem uppfyllir þau skilyrði sem mælt er fyrir um í reglum Bandalagsins, samkvæmt ákvæðum til aðlögunar
að EES-samningnum, um aðgang að starfsgrein aðila sem stunda farþegaflutninga á vegum innanlands og
milli landa,
c) sem uppfyllir lagaskilyrði að því er varðar staðla sem gilda um ökumenn og ökutæki.

3.	

Þetta leyfi veitir rétt til að stunda far
þega
flutn
inga milli landa með hópbifreiðum gegn gjaldi, á öllum
flutningsleiðum sem farnar eru um yfirráðasvæði Bandalagsins og EFTA-ríkjanna:
a) þar sem brottfararstaður og komustaður eru í tveimur ríkjum, sem eru annaðhvort aðildarríki ESB eða EFTAríki, hvort sem farið er í gegnum eitt eða fleiri aðildarríki ESB eða EFTA-ríki eða þriðju lönd,
b) þar sem brottfararstaður og komustaður eru í sama aðildarríki ESB eða EFTA-ríki en farþegar eru sóttir eða
þeim skilað í öðru aðildarríki ESB eða EFTA-ríki eða í þriðja landi,
c) frá aðildarríki ESB eða EFTA-ríki til þriðja lands og öfugt, hvort sem farið er í gegnum eitt eða fleiri aðild
arríki ESB eða EFTA-ríki eða þriðju lönd,
d) milli þriðju landa þar sem farið er um yfirráðasvæði eins eða fleiri aðildarríkja ESB eða EFTA-ríkja,
og akstur án farþega í tengslum við flutninga samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB)
nr. 1073/2009, samkvæmt ákvæðum til aðlögunar að EES-samningnum.
Ef um er að ræða flutningastarfsemi frá aðildarríki ESB eða EFTA-ríki til þriðja lands og öfugt gildir leyfi þetta
ekki um þann hluta ferðarinnar innan yfirráðasvæðis aðildarríkis ESB eða EFTA-ríkis þar sem farþegar eru sóttir
eða þeim skilað.

4.	

Leyfið er bundið við leyfishafa og er ekki framseljanlegt.

5.	

Lögbært yfirvald í EFTA-ríkinu, þar sem leyfið er gefið út, getur afturkallað það, einkum ef flutningafyrirtækið:
a) uppfyllir ekki lengur þau skilyrði sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 3. gr., reglugerðar (EB) nr. 1073/2009,
b) hefur veitt rangar upplýsingar að því er varðar gögn sem krafist er vegna útgáfu eða endurnýjunar leyfisins,
c) hefur framið alvarlegt brot eða alvarleg brot á lögum Bandalagsins um flutninga á vegum, samkvæmt
ákvæðum til aðlögunar að EES-samningnum, í einhverju aðildarríki ESB eða EFTA-ríki, einkum með tilliti
til reglna um ökutæki, aksturstíma og hvíldartíma ökumanna og veitingu, án heimildar, samhliða eða tíma
bundinnar þjónustu sem um getur í fimmtu undirgrein 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009. Lögbær
yfirvöld í EFTA-ríkinu, þar sem hið brotlega flutningafyrirtæki hefur staðfestu, geta m.a. afturkallað leyfi
eða afturkallað tímabundið eða varanlega sum eða öll staðfest, rétt endurrit leyfisins.
Slík viðurlög skulu ákveðin í samræmi við það hversu alvarlegt brot handhafa leyfisins telst og hve mörg staðfest,
rétt endurrit hann hefur undir höndum vegna millilandaflutninga sinna.

6.	

Frumrit leyfisins skal geymt hjá flutningafyrirtækinu. Staðfest, rétt endurrit leyfisins skal vera um borð í
ökutækinu sem er notað til millilandaflutninganna.

7.	

Framvísa verður leyfinu að beiðni viðurkennds eftirlitsmanns.

8.	

Handhafinn verður að fara að gildandi lögum og stjórnsýslufyrirmælum á yfirráðasvæði hvers aðildarríkis ESB
eða EFTA-ríkis, einkum þeim er varða flutninga og umferð.

9.	

„Reglubundnir flutningar“: flutningar á farþegum milli tiltekinna staða með tilteknu millibili á ákveðnum leiðum
þar sem farþegar eru sóttir og þeim skilað á fyrirfram ákveðnum viðkomustöðum og sem eru opnir öllum, sbr.
þó, eftir því sem við á, hvort nauðsynlegt geti verið að panta far.
Flutningar teljast áfram til reglubundinna flutninga þótt breytingar séu gerðar á rekstrarskilyrðum þeirra.
Veita þarf leyfi fyrir reglubundnum flutningum.
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„Sérstakar áætlunarferðir“: reglubundnir flutningar, óháð skipuleggjanda, þar sem séð er fyrir flutningi á til
teknum hópum farþega, en aðrir farþegar eru útilokaðir, með tilteknu millibili á ákveðnum leiðum þar sem
farþegar eru sóttir eða þeim skilað á fyrirfram ákveðnum viðkomustöðum.
Til sérstakra áætlunarferða teljast:
a) flutningar á starfsmönnum til og frá vinnustað,
b) flutningur á nemendum til og frá skóla.
Sérstakar áætlunarferðir teljast áfram til reglubundinna flutninga jafnvel þótt þær kunni að vera lagaðar að mis
munandi þörfum notenda.
Ekki þarf að sækja um leyfi fyrir sérstökum áætlunarferðum ef skipuleggjandi og flutningafyrirtæki hafa gert
með sér samning um þá.
Skipulagning samhliða eða tímabundinnar þjónustu sem er ætlað að þjóna sömu farþegahópum og reglubundnir
flutningar sem fyrir eru, skal vera leyfisbundin.
„Óreglubundnir flutningar“: flutningar sem falla ekki undir skilgreininguna á reglubundnum flutningum, þ.m.t.
sérstakar áætlunarferðir, og sem einkennast öðru fremur af því að fluttir eru hópar sem eru settir saman að
frumkvæði viðskiptavinar eða flutningafyrirtækisins sjálfs. Skipulagning samhliða eða tímabundinna flutninga,
sem eru sambærilegir við reglubundna flutninga, sem fyrir eru, og þjóna sömu farþegahópum, skal háð leyfi í
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í III. kafla reglugerðar (EB) nr. 1073/2009. Þessir flutningar
teljast áfram til óreglubundinna flutninga jafnvel þótt þeir séu stundaðir með ákveðnu millibili.
Ekki þarf leyfi til að stunda óreglubundna flutninga.“
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3.	 Ákvæði 7. viðbætis hljóði svo:
„7. VIÐBÆTIR
SKJÖL SEM ER AÐ FINNA Í VIÐAUKA VIÐ REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB)
NR. 1071/2009, SAMKVÆMT ÁKVÆÐUM TIL AÐLÖGUNAR AÐ EES-SAMNINGNUM
(sjá aðlögunarlið d) í 19. lið XIII. viðauka við samninginn)
III. VIÐAUKI
EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐIÐ
(Pantone gulbrúnn sellulósapappír, hið minnsta 100 g/m2, snið: DIN A4)
(Texti á opinberu tungumáli/tungumálum EFTA-ríkisins sem gefur vottorðið út)
Auðkennisstafir viðkomandi EFTA-ríkis (1)

Heiti viðurkennds yfirvalds eða stofnunar (2)

Vottorð um starfshæfni til farmflutninga/farþegaflutninga á vegum (3)
Nr.
Við
vottum hér með að (4) ..........................................................................................................................................................

fæddur árið .......................................................................................................... í ..............................................................
hefur staðist próf (ár: ………… ; tímabil: ………) (5) sem krafist er til þess að öðlast vottorð um starfshæfni til farm
flutninga/farþegaflutninga á vegum (6) í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1071/2009 frá 21.
október 2009 um sameiginlegar reglur varðandi skilyrði sem uppfylla þarf til þess að mega starfa sem flutningsaðili á
vegum (7), samkvæmt ákvæðum til aðlögunar að EES-samningnum.
Vottorð þetta er nægjanleg sönnun fyrir starfshæfni sem um getur í 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 1071/2009.
Gefið út í .................................................................................................. hinn (7) ..............................................................

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Auðkennisstafir aðildarríkjanna eru: (IS) Ísland, (FL) Liechtenstein, (NO) Noregur.
Yfirvald eða stofnun fyrirfram tilnefnd af hverju EFTA-ríki í því skyni að gefa út þetta vottorð.
Strikið yfir það sem á ekki við.	
Kenninafn og eiginnöfn, fæðingarstaður og fæðingardagur.
Nánari upplýsingar um prófið.
Stjtíð. EB L 300, 14.11.2009, bls. 51.
Undirskrift og stimpill lögbærs yfirvalds eða stofnunar sem gefur vottorðið út.
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