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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2003/59/EB                             2008/EES/68/15 

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 (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
71. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (2) að höfðu samráði við svæðanefndina, í sam-
ræmi við málsmeðferðina sem um getur í 251. gr. sátt-
málans (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 1., 2. og 4. mgr. 5. gr. reglugerðar (EBE) nr. 
3820/85 (4) er kveðið á um að tilteknir ökumenn, sem 
stunda vöru- eða farþegaflutninga á vegum skulu, eftir 
aldri, flokki ökutækis, sem er notað, og ekinnar vega-
lengdar, hafa undir höndum starfshæfnisvottorð, í sam-
ræmi við reglur Bandalagsins um lágmarksþjálfun fyrir 
tiltekna ökumenn sem stunda flutninga á vegum. Þessi 
lágmarksþjálfun ákvarðast af tilskipun 76/914/EBE (5). 

2) Þar sem ákvæði reglugerðar (EBE) nr. 3820/85 gilda um 
mjög lágt hlutfall ökumanna og skylduþjálfunar 
ökumanna er, eins og sakir standa, einungis krafist í 
fáum aðildarríkjum, stunda flestir ökumenn, sem aka um 
þessar mundir um landsvæði Bandalagsins, starfsgrein 
sína einungis á grundvelli ökuskírteinis. 

3) Til að gera ökumönnum kleift að uppfylla hinar nýju 
kröfur, sem skapast af því hvernig markaður fyrir 
flutninga á vegum hefur þróast, skulu reglur Banda-
lagsins gilda um alla ökumenn, hvort sem þeir eru sjálf-
stætt starfandi eða launamenn og hvort sem þeir annast 
flutningana fyrir eigin reikning eða gegn gjaldi. 

4) Nýjar reglur Bandalagsins voru settar til að tryggja að 
ökumaðurinn hafi þá menntun og hæfi sem þarf til að 
hafa aðgang að akstursstarfsemi og stunda hana. 

________________  

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 226, 10.9.2003, bls. 4. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2006 frá 2. júní 2006 um 
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44, 7.9.2006, bls. 
11. 

 (1) Stjtíð. EB C 154 E, 29.5.2001, bls. 258 og Stjtíð. EB C 20 E, 28.1.2003, bls. 
263. 

(2) Stjtíð. EB C 260, 17.9.2001, bls. 90. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 17. janúar 2002 (Stjtíð. EB C 271 E, 7.11.2002, bls. 

381), sameiginleg afstaða ráðsins frá 5. desember 2002 (Stjtíð. ESB C 32 E, 
11.2.2003, bls. 9) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 8. apríl 2003 (hefur enn 
ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). Ákvörðun ráðsins frá 13. júní 2003. 

(4) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3820/85 frá 20. desember 1985 um samhæfingu 
tiltekinnar löggjafar á sviði félagsmála er varðar flutninga á vegum (Stjtíð. 
EB L 370, 31.12.1985, bls. 1). 

(5) Tilskipun ráðsins 76/914/EBE frá 16. desember 1976 um lágmarksþjálfun 
fyrir tiltekna ökumenn sem sjá um flutninga á vegum (Stjtíð. EB L 357, 
29.12.1976, bls. 36). 

5) Skyldubundinni grunnþjálfun og reglubundinni þjálfun 
er einkum ætlað að bæta öryggi á vegum og öryggi 
ökumannsins, þ.m.t. við störf sem hann annast þegar 
ökutækið er kyrrstætt. Enn fremur skal nútímalegt eðli 
ökumannsstarfsins miða að því að vekja áhuga ungs 
fólks á starfsgreininni og stuðla að ráðningu nýrra 
ökumanna þegar skortur er á þeim. 

6) Til að varast ójöfn samkeppnisskilyrði gildir þessi til-
skipun um akstursstarfsemi bæði fyrir ríkisborgara 
aðildarríkis og ríkisborgara þriðja lands sem eru ráðnir 
eða fengnir til þjónustu í fyrirtækjum sem hafa staðfestu 
í aðildarríki. 

7) Í því skyni að staðfesta að ökumaður uppfylli kröfurnar 
skulu aðildarríki gefa út starfshæfnisvottorð ökumanns 
sem vottar grunnþjálfun hans eða reglubundna þjálfun. 

8) Með tilliti til þess mismunar sem ríkir í núverandi 
kerfum í tilteknum aðildarríkjum skulu aðildarríki geta 
valið um nokkra kosti til að greiða fyrir framkvæmd 
ákvæðanna að því er varðar grunnþjálfun. 

9) Í því skyni að viðhalda menntun og hæfi ökumanns skal 
gerð sú krafa að starfandi ökumenn hljóti reglubundna 
þjálfun í þeirri færni sem nauðsynleg er í starfi þeirra. 

10) Lágmarkskröfur, sem þarf að uppfylla að því er varðar 
grunnþjálfun og reglubundna þjálfun, varða öryggis-
reglur sem fara á eftir við akstur og þegar ökutækið er 
kyrrstætt. Þróun varnaraksturs — að sjá fyrir hættu, að 
taka tillit til annarra sem fara um veginn — sem helst í 
hendur við skynsamlega eldsneytiseyðslu, mun hafa já-
kvæð áhrif á samfélagið og flutninga á vegum. 
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11) Þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á réttindi ökumanns, 
sem er handhafi ökuskírteinis, sem er nauðsynlegt til að 
stunda akstursstarfsemi, fyrir þann dag sem mælt er fyrir 
um til að fá starfshæfnisvottorð sem vottar grunnþjálfun 
hans eða reglubundna þjálfun. 

12) Einungis þjálfunarmiðstöðvar, sem lögbær yfirvöld í 
aðildarríkjunum hafa viðurkennt, mega skipuleggja 
þjálfunarnámskeiðin sem mælt er fyrir um til 
grunnþjálfunar og reglubundinnar þjálfunar. Til að 
tryggja gæði þessara viðurkenndu miðstöðva skulu lög-
bær yfirvöld setja samræmdar viðmiðanir um viður-
kenningu, þ.m.t. krafa um trausta og öfluga fagmennsku. 

13) Ekki eingöngu skulu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna 
skipuleggja próf, sem kveðið er á um í tengslum við 
grunnþjálfun og reglubundna þjálfun, heldur einnig allir 
þeir aðilar sem þau tilnefna. Með tilliti til mikilvægis 
þessarar tilskipunar fyrir öryggi á vegum og jöfn sam-
keppnisskilyrði skulu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna 
hafa umsjón með slíkum prófum. 

14) Aðildarríkin skulu mæla fyrir um að fyrstu lotu reglu-
bundinnar þjálfunar skuli lokið og að gefa skuli út sam-
svarandi starfshæfnisvottorð innan fimm ára, annaðhvort 
frá útgáfudegi starfshæfnisvottorðsins, sem vottar 
grunnþjálfunina, eða lokadagsetningu þess frests sem 
tilteknir ökumenn hafa til að láta áunnin réttindi sín 
öðlast gildi. Einnig skal vera mögulegt að stytta þennan 
frest eða lengja. Eftir fyrstu reglubundnu þjálfunina skal 
ökumaðurinn hljóta reglubundna þjálfun á fimm ára 
fresti. 

15) Til að votta að ökumaður, sem er ríkisborgari aðildar-
ríkis, sé handhafi starfshæfnisvottorðs, sem kveðið er á 
um í þessari tilskipun, og til að greiða fyrir gagnkvæmri 
viðurkenningu á mismunandi starfshæfnisvottorðum, 
skulu aðildarríkin setja samræmdar tákntölur Banda-
lagsins, sem mælt er fyrir um í þessum tilgangi, ásamt 
gildistíma þeirra, annaðhvort á ökuskírteinið eða nýja 
atvinnuskírteini ökumannsins, sem aðildarríkin viður-
kenna sameiginlega, en mælt er fyrir um samræmda 
fyrirmynd þess í þessari tilskipun. Sams konar 
öryggiskröfur skulu gilda um þetta skírteini og öku-
skírteinið vegna mikilvægis þeirra réttinda sem það felur 
í sér fyrir öryggi á vegum og jöfn samkeppnisskilyrði. 
Aðildarríkjunum er gefinn kostur á að setja tákntölur 
Bandalagsins í nýja skírteinið, sem gerir þeim kleift að 
mæla fyrir um gildistíma ökuskírteina sem svarar ekki til 
lokadags gildistíma reglubundinnar þjálfunar, með tilliti 
til þess að í tilskipun 91/439/EBE (1) er kveðið á um að 
hvert aðildarríki áskilji sér rétt til að ákvarða, gildistíma 
ökuskírteina, sem það gefur, út, á grundvelli innlendra 
viðmiðana. 

16) Nauðsynlegt er að breyta ákvæðum I. viðauka og I. 
viðauka a við tilskipun 91/439/EBE svo að unnt sé að 
bæta nýjum tákntölum Bandalagsins í skrána yfir sam-
ræmdar tákntölur og undirtákntölur, sem settar eru fram í 
þessum viðaukum, til að ákvarða daginn, sem ökumaður 
uppfyllir kröfur um starfsfærni, hvort sem um er að ræða 
grunnþjálfun eða reglubundna þjálfun. 

________________  

(1) Reglugerð ráðsins 91/439/EBE frá 29. júlí 1991 um ökuskírteini (Stjtíð. EB 
L 237, 24.8.1991, bls. 1). Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2000/56/EB (Stjtíð EB L 237, 21.9.2000, bls. 45). 

17) Mæla skal fyrir um sérákvæði um vottun fyrir ökumenn, 
sem þessi tilskipun tekur til og eru ríkisborgarar þriðju 
landa. 

18) Framkvæmdastjórnin skal hafa eftirlit með framkvæmd 
þessarar tilskipunar, einkum með tilliti til ólíkra 
grunnþjálfunarkerfa sem hún mælir fyrir um, og skal hún 
leggja skýrslu um þetta viðfangsefni fyrir Evrópuþingið, 
ráðið, efnahags- og félagsmálanefnd Evrópu-
bandalaganna og svæðanefndina. 

19) Með tilliti til þess að umtalsverður fjöldi ökumanna 
fellur undir þessa tilskipun skal ákvæðum, er varða 
grunnþjálfun, beitt í tveimur áföngum eftir því hvort um 
er að ræða farþegaflutninga eða vöruflutninga. Áfanga-
skipting í framkvæmd þessarar tilskipunar, að því er 
varðar grunnþjálfun ökumanna ökutækja sem annast 
vöru- og farþegaflutninga, skal einnig gera kleift að 
koma á reglubundinni þjálfun í áföngum. 

20) Samþykkja skal nauðsynlegar ráðstafanir til hrinda 
þessari tilskipun í framkvæmd í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 
er falið (2). 

21) Svo að tillit sé tekið til þess að í ákvæðum sem varða 
grunnþjálfun eru tilgreindir tveir mismunandi dagar skal 
fella viðeigandi ákvæði reglugerðar (EBE) nr. 3820/85 
og tilskipun 76/914/EBE úr gildi. 

22) Þó er æskilegt, svo að meginreglur laga Bandalagsins séu 
virtar, að ökumenn ökutækja, sem notuð eru til flutninga, 
séu undanþegnir beitingu þessarar tilskipunar þegar það 
er talið hafa óveruleg áhrif á öryggi á vegum eða í þeim 
tilvikum þegar kröfurnar í þessari tilskipun eru óhóflega 
íþyngjandi í efnahagslegu eða félagslegu tilliti. 

23) Þar sem aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum 
fyrirhugaðrar aðgerðar, þ.e. að setja viðmiðanir í öllu 
Bandalaginu um grunnþjálfun og reglubundna þjálfun, 
og þar sem auðveldara er að ná markmiðinu á vettvangi 
Bandalagsins, vegna umfangs og áhrifa fyrirhugaðrar 
aðgerðar, getur Bandalagið samþykkt ráðstafanir í sam-
ræmi við dreifræðisregluna eins og fram kemur í 5. gr. 
sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og 
hún er sett fram í þeirri grein, ganga ákvæði þessarar til-
skipunar ekki lengra en nauðsynlegt er til að þessu 
markmiði verði náð. 

________________  

(2) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Gildissvið. 

Þessi tilskipun gildir um akstursstarfsemi sem stunduð er af: 

a) ríkisborgurum aðildarríkis og 

b) ríkisborgurum þriðju landa sem eru launþegar eða sem 
fyrirtæki með staðfestu í aðildarríki notar, 

sem hér á eftir eru nefndir „ökumenn“, sem stunda flutninga á 
vegum innan Bandalagsins, á vegum sem eru opnir almennri 
umferð, og nota: 

— ökutæki, sem krafist er ökuskírteinis fyrir í flokki C1, C 1 + 
E, C eða C + E, eins og skilgreint er í tilskipun 
91/439/EBE, eða ökuskírteinis sem viðurkennt er að jafn-
gildi því, 

— ökutæki, sem krafist er ökuskírteinis fyrir í flokki D1, D1 + 
E, D eða D + E, eins og skilgreint er í tilskipun 
91/439/EBE, eða ökuskírteinis sem viðurkennt er að jafn-
gildi því. 

2. gr. 

Undanþágur 

Þessi tilskipun gildir ekki um: 

a) ökutæki sem fara ekki yfir 45 km hámarkshraða á klukku-
stund, 

b) ökutæki sem her, almannavarnir, slökkvilið og liðsafli, sem 
sér um að halda uppi allsherjarreglu, notar eða hefur umráð 
yfir, 

c) ökutæki, sem er reynsluekið á vegum vegna tækniþróunar, 
viðgerða eða viðhalds, eða ný eða endurbyggð ökutæki sem 
enn hafa ekki verið tekin í notkun, 

d) ökutæki sem notuð eru í neyðartilvikum eða eru ætluð til 
björgunarstarfa, 

e) ökutæki sem notuð eru við ökukennslu fyrir þá einstaklinga 
sem óska eftir að fá ökuskírteini eða starfshæfnisvottorð, 
eins og kveðið er á um í 6. gr. og 1. mgr. 8. gr., 

f) ökutæki til farþegaflutninga, sem ekki eru stundaðir í 
atvinnuskyni, eða til vöruflutninga til einkanota, 

g) ökutæki, sem flytja efni eða búnað sem ökumaður notar við 
vinnu sína, að því tilskildu að akstur ökutækisins sé ekki 
aðalatvinnugrein ökumannsins. 

3. gr. 

Menntun og hæfi svo og þjálfun 

1. Akstursstarfsemi, eins og hún er skilgreind í 1. gr., er háð 
skyldubundinni grunnþjálfun og skyldubundinni, reglubundinni 
þjálfun. Í þessu skyni skulu aðildarríki koma á: 

a) kerfi fyrir grunnþjálfun, 

aðildarríkin skulu hafa um tvo eftirfarandi kosti að velja: 

i) kost sem sameinar þátttöku í námskeiði og próf. 

Í samræmi við lið 2.1 í 2. þætti I. viðauka felur þess 
háttar grunnþjálfun í sér þátttöku í skyldunámskeiði í 
tiltekinn tíma. Því skal ljúka með prófi. Ef niðurstaðan 
úr prófinu er fullnægjandi eru menntun og hæfi vottuð 
með starfshæfnisvottorði eins og kveðið er á um í a-lið 
1. mgr. 6. gr., 

ii) kost sem felur aðeins í sér próf. Í samræmi við lið 2.2 í 
2. þætti I. viðauka felur þessi tegund grunnþjálfunar 
ekki í sér þátttöku í skyldunámskeiði heldur eingöngu 
fræðileg og verkleg próf. Ef niðurstaðan úr prófunum 
er fullnægjandi eru menntun og hæfi vottuð með starfs-
hæfnisvottorði, eins og kveðið er á um í b-lið 1. mgr. 
6. gr., 

Aðildarríki getur þó heimilað ökumanni að aka innan yfir-
ráðasvæðis síns áður en hann hefur fengið í hendur starfs-
hæfnisvottorð í þrjú ár að hámarki, að því tilskildu að hann 
hafi sótt starfsþjálfunarnámskeið í viðkomandi aðildarríki, 
sem stendur í a.m.k. sex mánuði. Með tilliti til 
starfsþjálfunarnámskeiðsins er hægt að ljúka prófunum sem 
um getur í i- og ii-lið í áföngum, 

b) kerfi fyrir reglubundna þjálfun. 

Í samræmi við 4. þátt I. viðauka felst reglubundin þjálfun í 
þátttöku í skyldunámskeiði. Það skal vottað með starfs-
hæfnisvottorði eins og kveðið er á um í 1. mgr. 8. gr. 

2. Aðildarríkin geta einnig kveðið á um kerfi fyrir 
hraðgrunnþjálfun svo að ökumaðurinn megi stunda akstur í 
þeim tilvikum sem um getur í ii-lið a-liðar 2. mgr. og b-lið 
2. gr. og i-lið a-liðar 3. mgr. og b-lið 3. mgr. 5. gr. 

Í samræmi við 3. þátt I. viðauka felst þátttaka í skyldunám-
skeiði í hraðgrunnþjálfuninni. Því skal ljúka með prófi. Ef 
niðurstaðan úr prófinu er fullnægjandi er þjálfunin vottuð með 
starfshæfnisvottorði eins og kveðið er á um í 2. mgr. 6. gr. 
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3. Aðildarríkjunum er heimilt að veita ökumönnum, sem hafa 
fengið starfshæfnisvottorð, sem kveðið er á um í tilskipun 
96/26/EB (1), undanþágu frá prófunum, sem um getur í i- og ii-
lið a-liðar 1. mgr. og í 2. mgr., að því er varðar viðfangsefni 
sem prófið tekur til og kveðið er á um í þeirri tilskipun, og, þar 
sem við á, frá því að taka þátt í samsvarandi hlutum nám-
skeiðsins. 

4. gr. 

Áunnin réttindi 

Eftirfarandi ökumenn skulu undanþegnir kröfunni um að hljóta 
grunnþjálfun: 

a) ökumenn sem eru handhafar ökuskírteinis í flokki D1, D1 
+ E, D eða D + E eða skírteinis sem viðurkennt er að sé 
jafngilt því og gefið er út eigi síðar en tveimur árum eftir 
lokadagsetningu til að lögleiða þessa tilskipun, 

b) ökumenn sem eru handhafar ökuskírteinis í flokki C1, C1 + 
E, C eða C + E eða skírteinis sem viðurkennt er að sé jafn-
gilt því og gefið er út eigi síðar en þremur árum eftir 
lokadagsetningu til að lögleiða þessa tilskipun. 

5. gr. 

Grunnþjálfun 

1. Ekki skal gerð krafa um að samsvarandi ökuskírteini sé 
fengið áður en aðgangur að grunnþjálfun fæst. 
 

2. Ökumenn ökutækja, sem ætluð eru til vöruflutninga, mega 
aka: 

a) frá 18 ára aldri: 

i) ökutæki í flokki C og C + E, að því tilskildu að þeir séu 
handhafar starfshæfnisvottorðs, eins og um getur í 1. 
mgr. 6. gr., 

ii) ökutæki í flokki C1 og C1 + E, að því tilskildu að þeir 
séu handhafar starfshæfnisvottorðs, eins og um getur í 
2. mgr. 6. gr., 

b) frá 21 árs aldri, ökutæki í flokki C og C + E, að því til-
skildu að þeir séu handhafar starfshæfnisvottorðs, eins og 
um getur í 2. mgr. 6. gr. 

3. Ökumenn ökutækja, sem ætluð eru til farþegaflutninga, 
mega aka: 

a) frá 21 ára aldri: 

i) ökutæki í flokki D og D + E til reglubundinna 
farþegaflutninga svo fremi að akstursleiðin sé ekki 
lengri en 50 km og ökutæki í flokki D1 og D1 + E, að 
því tilskildu að þeir séu handhafar starfshæfnisvottorðs, 
eins og um getur í 2. mgr. 6. gr. 

________________  

(1) Tilskipun ráðsins 96/26/EB frá 29. apríl 1996 um aðgang að starfsgrein 
farmflytjenda á vegum og starfsgrein aðila sem stunda farþegaflutninga á 
vegum og um gagnkvæma viðurkenningu á prófskírteinum, vottorðum og 
öðrum vitnisburði um formlega menntun og hæfi sem á að auðvelda þessum 
aðilum að neyta staðfesturéttarins í innanlands- og millilandaflutningum 
(Stjtíð. EB L 124, 23.5.1996, bls. 1). Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 98/76/EB (Stjtíð. EB L 277, 14.10.1998, bls. 17). 

Aðildarríki getur heimilað ökumönnum ökutækja í 
einum af framangreindum flokkum að aka slíkum 
ökutækjum innan yfirráðasvæðis síns frá 18 ára aldri, 
að því tilskildu að þeir séu handhafar starfshæfnis-
vottorðs, eins og um getur í 1. mgr. 6. gr., 

ii) ökutæki í flokki D og D + E, að því tilskildu að þeir séu 
handhafar starfshæfnisvottorðs, eins og um getur í 1. 
mgr. 6. gr. 

Aðildarríki getur heimilað ökumönnum ökutækja í 
einum af framangreindum flokkum að aka slíkum 
ökutækjum innan yfirráðasvæðis síns frá 20 ára aldri, 
að því tilskildu að þeir séu handhafar starfshæfnis-
vottorðs, eins og um getur í 1. mgr. 6. gr. Lækka má 
þetta aldurstakmark í 18 ár ef ökumaðurinn ekur slíkum 
ökutækjum án farþega, 

b) frá 23 ára aldri, ökutæki í flokki D og D + E, að því til-
skildu að þeir séu handhafar starfshæfnisvottorðs, eins og 
um getur í 2. mgr. 6. gr. 

4. Með fyrirvara um þau aldursmörk, sem tilgreind eru í 2. 
mgr., skulu ökumenn, sem stunda vöruflutninga og eru hand-
hafar starfshæfnisvottorðs, eins og kveðið er á um í 6. gr., í 
einum af flokkunum sem kveðið er á um í 2. mgr. þessarar 
greinar, undanþegnir því að verða sér úti um slíkt starfshæfnis-
vottorð fyrir einhvern annan ökutækjaflokk sem um getur í 
þeirri málsgrein. 

Þessi ákvæði gilda um sömu skilyrði fyrir ökumenn sem stunda 
farþegaflutninga í flokkunum sem um getur í 3. málsgrein. 

5. Þess er ekki krafist að ökumenn, sem stunda vöruflutninga 
og færa út starfsemi sína eða breyta henni í því skyni að flytja 
farþega, eða öfugt, og eru handhafar starfshæfnisvottorðs, eins 
og kveðið er á um í 6. gr., endurtaki sameiginlegan hluta 
grunnþjálfunarinnar heldur einungis þá hluta sem varða sér-
staklega nýju þjálfunina. 

6. gr. 

Starfshæfnisvottorð sem vottar grunnþjálfunina 

1. Starfshæfnisvottorð sem vottar grunnþjálfun. 

a) Starfshæfnisvottorð sem veitt er á grundvelli þátttöku í 
námskeiði og prófs. 

Í samræmi við i-lið a-liðar 1. mgr. 3. gr. skulu aðildarríkin 
krefjast þess að ökunemar sæki námskeið í þjálfunar-
miðstöð sem lögbær yfirvöld hafa viðurkennt, í samræmi 
við 5. þátt í I. viðauka, hér á eftir nefnd „viðurkennd 
þjálfunarmiðstöð“. Þessi námskeið skulu taka til allra 
þeirra viðfangsefna sem um getur í 1. þætti I. viðauka. 
Þessari þjálfun skal ljúka með fullnægjandi niðurstöðu úr 
prófinu sem kveðið er á um í lið 2.1. í 2. þætti I. viðauka. 
Lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum skulu skipuleggja þetta 
próf, eða aðili sem þau tilnefna, og skal tilgangur þess vera 
að kanna hvort ökunemi hafi þá þekkingu á 
framangreindum viðfangsefnum sem krafist er í 1. þætti í I. 
viðauka. Þessi yfirvöld eða aðilar skulu hafa umsjón með 
prófinu og, ef fullnægjandi niðurstaða fæst, gefa út vottorð 
um starfshæfni sem vottar grunnþjálfun ökumannanna. 
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b) Starfshæfnisvottorð er veitt á grundvelli prófa. 

Í samræmi við ii-lið a-liðar 1. mgr. 3. gr. skulu aðildarríki 
krefjast þess að ökunemar standist fræðilegu og verklegu 
prófin, sem um getur í lið 2.2 í 2. þætti I. viðauka. Lögbær 
yfirvöld í aðildarríkjunum skulu skipuleggja þessi próf, eða 
aðili sem þau tilnefna, og skal tilgangur þeirra vera sá að 
kanna hvort ökunemi hefur þá þekkingu á framangreindum 
viðfangsefnum sem krafist er í 1. þætti í I. viðauka. Þessi 
yfirvöld eða aðilar skulu hafa eftirlit með prófunum og, ef 
fullnægjandi niðurstaða fæst, gefa út starfshæfnisvottorð 
sem vottar grunnþjálfun ökumannanna. 

2. Starfshæfnisvottorð sem vottar hraðgrunnþjálfun. 

Í samræmi við 2. mgr. 3. gr. skulu aðildarríkin gera þá kröfu að 
ökuneminn sæki námskeið við viðurkennda þjálfunarmiðstöð. 
Þessi námskeið skulu taka til allra þeirra viðfangsefna sem um 
getur í 1. þætti I. viðauka. 

Þessari þjálfun skal ljúka með prófi eins og kveðið er á um í 3. 
þætti I. viðauka. Lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum skulu 
skipuleggja þetta próf, eða aðili sem þau tilnefna, og skal 
tilgangur þess vera að kanna hvort ökuneminn hefur þá 
þekkingu á framangreindum viðfangsefnum sem krafist er í 1. 
þætti í I. viðauka. Þessi yfirvöld eða aðilar skulu hafa umsjón 
með prófinu og, ef fullnægjandi niðurstaða fæst, gefa út starfs-
hæfnisvottorð sem vottar hraðgrunnþjálfun ökumannanna. 

7. gr. 

Reglubundin þjálfun 

Reglubundin þjálfun skal fela í sér þjálfun til að gera hand-
höfum starfshæfnisvottorða kleift, eins og um getur í 6. gr., og 
ökumönnum, sem um getur í 4. gr., að endurnýja þekkingu sem 
er nauðsynleg í starfi þeirra, með sérstaka áherslu á öryggi á 
vegum og skynsamlega eldsneytiseyðslu. 

Þessi þjálfun skal skipulögð í viðurkenndri þjálfunarmiðstöð 
skv. 5. þætti í I. viðauka. Ef ökumaður fer til starfa hjá öðru 
fyrirtæki skal taka tillit til reglubundinnar þjálfunar sem hann 
hefur þegar fengið. 

Reglubundin þjálfun skal miða að því að víkka út og endur-
skoða sum viðfangsefnin sem getið er í 1. þætti I. viðauka. 

8. gr. 

Starfshæfnisvottorð sem vottar reglubundna þjálfun 

1. Þegar ökumaður hefur lokið hinni reglubundnu þjálfun, 
sem um getur í 7. gr., skulu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna eða 
viðurkennda þjálfunarmiðstöðin gefa út starfshæfnisvottorð 
sem vottar reglubundna þjálfun hans. 

2. Eftirfarandi ökumenn skulu sækja fyrsta námskeið í reglu-
bundinni þjálfun: 

a) handhafar starfshæfnisvottorðs, sem um getur í 6. gr., innan 
fimm ára frá útgáfu þess vottorðs, 

b) ökumennirnir, sem um getur í 4. gr., innan fimm ára frá 
dagsetningunum, sem um getur í 2. mgr. 14. gr., í samræmi 
við tímaáætlun sem aðildarríkin ákveða. 

Aðildarríkin mega stytta eða lengja tímabilin, sem um getur í a- 
og b-lið, m.a. svo að þau séu í samræmi við gildistíma öku-
skírteinis eða til að tryggja innleiðingu reglubundinnar 
þjálfunar í áföngum. Tímabilið má þó ekki vera skemmra en 
þrjú ár eða lengra en sjö ár. 

3. Ökumaður, sem hefur lokið fyrsta námskeiði í reglu-
bundinni þjálfun eins og um getur í 2. mgr., skal fá reglu-
bundna þjálfun á fimm ára fresti, áður en starfshæfnisvottorðið, 
sem vottar reglubundna þjálfun hans, fellur úr gildi. 

4. Handhafar starfshæfnisvottorðsins, sem um getur í 6. gr., 
eða starfshæfnisvottorðsins, sem um getur í 1. mgr. þeirrar 
greinar, og ökumenn, sem um getur í 4. gr., starfa ekki lengur 
við akstur og uppfylla ekki skilyrði 1., 2. og 3. mgr. skulu 
sækja námskeið í reglubundinni þjálfun áður en þeir hefja störf 
á ný. 

5. Ökumenn sem stunda vöru- eða farþegaflutninga á vegum 
og hafa lokið námskeiði í reglubundinni þjálfun í einum af 
flokkunum, sem kveðið er á um í 2. og 3. mgr. 5. gr., skulu 
undanþegnir þeirri skyldu að sækja reglubundna þjálfun fyrir 
annan flokk en sem kveðið er á um í þessum málsgreinum. 

9. gr. 

Þjálfunarstaður 

Ökumenn, sem um getur í a-lið 1. gr., skulu fá þá grunnþjálfun, 
sem um getur í 5. gr., í því aðildarríki sem þeir hafa fasta 
búsetu, eins og skilgreint er í 14. gr. reglugerðar (EBE) nr. 
3821/85 (1). 

Ökumenn, sem um getur í b-lið 1. gr., skulu hljóta þjálfun í því 
aðildarríki þar sem fyrirtækið hefur staðfestu eða í því aðildar-
ríki þar sem atvinnuleyfi þeirra er gefið út. 

Ökumenn, sem um getur í a- og b-lið 1. gr., skulu hljóta þá 
reglubundnu þjálfun, sem um getur í 7. gr., í því aðildarríki þar 
sem þeir hafa fasta búsetu eða í því aðildarríki þar sem þeir 
starfa. 

________________  

(1) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85 frá 20. desember 1985 um að taka upp 
skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum (Stjtíð. EB L 370, 
3.12.1985, bls. 8). Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1360/2002 (Stjtíð. EB L 207, 5.8.2002, 
bls. 1). 
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10. gr. 

Tákntölur Bandalagsins 

1. Á grundvelli starfshæfnisvottorðs, sem um getur í 6. gr., og 
starfshæfnisvottorðs, sem um getur í 1. mr. 8. gr, skulu lögbær 
yfirvöld aðildarríkis, að teknu tilliti til ákvæða 2. og 3. mgr. 5. 
gr. og 8. gr., skrá tákntölur Bandalagsins sem kveðið er á um í 
2. mgr. þessarar greinar ásamt samsvarandi flokkum: 

— annaðhvort inn á ökuskírteinið, 

— eða inn í atvinnuskírteini ökumannsins sem er útbúið í 
samræmi við fyrirmyndina sem sýnd er í II. viðauka. 
Atvinnuskírteini ökumanns, sem er gefið út í aðildar-
ríkjunum, skal njóta gagnkvæmrar viðurkenningar. Þegar 
skírteinið er gefið út skulu lögbær yfirvöld kanna hvort 
ökuskírteinið, en númer þess er tilgreint í skírteininu, sé í 
gildi. 

2. Bæta skal eftirfarandi tákntölum Bandalagsins við skrána 
yfir samræmdar tákntölur Bandalagsins eins og mælt er fyrir 
um í I. viðauka og I. viðauka a við tilskipun 91/439/EBE: 

„95. Ökumaður, sem er handhafi starfshæfnisvottorðs, 
sem uppfyllir skyldur um starfshæfni sem um getur í 3. 
gr. þar til … (t.d. 95. 01.01.2012).“ 

3. a) Ökumaður, sem um getur í b-lið 1. gr., sem ekur öku-
tækjum sem notuð eru til vöruflutninga á vegum, skal 
færa sönnur á að hann hafi þá menntun og hæfi og 
þjálfun, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, með 
akstursvottorði eins og kveðið er á um í reglugerð (EB) 
nr. 484/2002 (1). 

Auk vottorðsins getur aðildarríkið gefið út atvinnu-
skírteini ökumanns, sem kveðið er á um í II. viðauka, 
en í það eru færðar viðkomandi tákntölur Bandalagsins. 

b) Ökumaður, sem um getur í b-lið 1. gr., sem ekur öku-
tækjum sem notuð eru til farþegaflutninga á vegum, 
skal færa sönnur á að hann hafi þá menntun og hæfi og 
þjálfun sem kveðið er um í þessari tilskipun með: 

— annaðhvort tákntölum Bandalagsins sem færðar eru 
inn á fyrirmynd að ökuskírteini Bandalagsins, þar 
sem hann er handhafi slíks skírteinis, eða 

— atvinnuskírteini ökumanns, eins og kveðið er á um í 
II. viðauka, þar sem færðar eru inn viðeigandi 
tákntölur Bandalagsins eða 

— innlendu skírteini sem nýtur gagnkvæmrar viður-
kenningar á yfirráðasvæði aðildarríkjanna. 

________________  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 484/2002 frá 1. mars 2002 
um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 881/92 og (EBE) nr. 3118/93 í 
því skyni að taka upp ökumannsvottorð (Stjtíð. EB L 76, 19.3.2002, bls. 1). 

11. gr. 

Aðlögun að vísindalegum og tæknilegum framförum 

Samþykkja skal nauðsynlegar breytingar, til að aðlaga I. og II. 
viðauka að vísindalegum og tæknilegum framförum, í samræmi 
við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 12. gr. 

12. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. og 
7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af ákvæðum 8. gr. 
hennar. 

Fresturinn, sem um getur í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

13. gr. 

Skýrsla 

Fyrir 10. september 2011 skal framkvæmdastjórnin leggja fyrir 
Evrópuþingið, ráðið, efnahags- og félagsmálanefnd Evrópu-
bandalaganna og svæðanefndina skýrslu þar sem upphaflegt 
mat er lagt á framkvæmd þessarar tilskipunar, einkum með 
tilliti til jafngildis hinna mismunandi grunnþjálfunarkerfa, sem 
kveðið er á um í 3. gr., og skilvirkni þar að lútandi til að ná 
þeim markmiðum menntunar og hæfis sem sett eru. Skýrslunni 
skulu fylgja viðeigandi tillögur ef nauðsyn krefur. 

14. gr. 

Lögleiðing og framkvæmd 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 10. 
september 2006. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni 
þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu beita þessum ráðstöfunum: 

— frá 10. september 2008 að því er varðar þá grunnþjálfun 
sem krafist er við akstur ökutækja í flokki D1, D1 + E, D 
og D + E, 

— frá 10. september 2009 að því er varðar þá grunnþjálfun 
sem krafist er við akstur ökutækja í flokki C1, C1 + E, C og 
C + E. 

Aðildarríkin skulu þegar í stað tilkynna framkvæmdastjórninni 
um það og aðstoða hvert annað við að beita þessum 
ráðstöfunum.  
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15. gr. 

Niðurfelling 

1. Ákvæðum 5. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3820/85 er breytt 
sem hér segir: 

a) ákvæði 1. mgr. falli úr gildi frá og með 10. september 2009 

b) ákvæði 2. og 4. mgr. falli úr gildi frá og með 10. september 
2008. 

2. Tilskipun 76/914/EBE falli úr gildi frá og með 10. septem-
ber 2009. 

3. Lög og stjórnsýslufyrirmæli, sem samþykkt voru til að fara 
að tilskipun 76/914/EBE, falli úr gildi: 

— frá 10. september 2008 fyrir ökumenn ökutækja sem stunda 
farþegaflutninga á vegum, 

— frá 10. september 2009 fyrir ökumenn ökutækja sem stunda 
vöruflutninga á vegum. 

16. gr. 

Gildistaka. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

17. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 15. júlí 2003. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX  G. TREMONTI 

forseti. forseti. 

 
 

 

 



20.11.2008  Nr. 68/115 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

I. VIÐAUKI 

LÁGMARKSKRÖFUR UM MENNTUN OG HÆFI OG ÞJÁLFUN 

1. þáttur: Skrá yfir viðfangsefni: 

Sú þekking, sem aðildarríkjum ber að taka tillit til þegar grunnþjálfun og reglubundinni þjálfun ökumanns er komið á, skal 
a.m.k. taka til viðfangsefnanna í þessari skrá. Ökunemar skulu öðlast þá kunnáttu og verklegu hæfni, sem nauðsynleg er, til 
að aka öllum öryggisökutækjum í viðkomandi flokki. 

Lágmarkskunnátta skal ekki vera minni en sú sem felst í 2. stigi í þjálfunarþrepskerfinu, sem kveðið er á um í I. viðauka við 
ákvörðun 85/368/EBE (1), þ.e. stigið sem fæst með skyldunámi, að viðbættri starfsþjálfun. 

1. Framhaldsþjálfun í skynsamlegum akstri sem byggist á öryggisreglum 

 

Ö l l  ö k u s k í r t e i n i  

1.1. Markmið: að þekkja eiginleika aflyfirfærslukerfisins í þeim tilgangi að nýta það eins vel og hægt er: 

ferlar yfir snúningsvægi, afl og rauneldsneytisnotkun hreyfils, svæði á snúningsmæli sem sýnir hámarksnýtingu, 
töflur yfir gírhlutföll. 

1.2. Markmið: að þekkja tæknilega eiginleika og starfsemi öryggiseftirlits til þess að hafa eftirlit með ökutæki, lágmarka 
slit og koma í veg fyrir bilanir: 

tilteknir eiginleikar vökvahemla með soghjálparátaki, takmörk á notkun hemla og hamlara, hemlar og hamlari 
notaðir saman, betri nýting hraða- og gírhlutfalls, notkun tregðu ökutækis, notkun aðferða til að hægja á ökutækinu 
og hemla á leið niður brekkur, viðbrögð ef bilun verður. 

1.3. Markmið: hæfni til að ná fram hámarksnýtingu eldsneytis: 

að ná fram hámarksnýtingu eldsneytis með því að beita verkkunnáttu að því er varðar liði 1.1 og 1.2. 

Ökuskírteini í flokki C, C + E, C1, C1 + E 

1.4. Markmið: hæfni til að hlaða ökutækið með tilhlýðilegu tilliti til öryggisreglna og réttrar notkunar á ökutækinu: 

álag sem hefur áhrif á ökutæki á hreyfingu, notkun gírhlutfalls í samræmi við farm ökutækis og ástand vegar, út-
reikningur farmþunga ökutækis eða vagnalestar, útreikningur heildarrúmmáls, dreifing farms, áhrif ofhleðslu á 
öxulinn, stöðugleiki ökutækis og staðsetning þyngdarmiðju, gerðir umbúða og vörubretta. 

Helstu flokkar varnings, sem þarf að festa örugglega, klemmu- og öryggisaðferðir, notkun öryggisóla, skoðun festi-
búnaðar, notkun búnaðar til að meðhöndla farm, notkun búnaðar til að setja á yfirbreiðslur og taka þær niður. 

Ökuskírteini í flokki D, D + E, D1, D1 + E 

1.5. Markmið: hæfni til að tryggja að vel fari um farþega og að öryggis þeirra sé gætt: 

rétt mat á langsum og þversum hreyfingum ökutækisins, samnýting vegarins, staðsetning á veginum, mjúk hemlun, 
taka tillit til útskögunar, notkun sérstakra grunnvirkja (almenn svæði, sérstakar akreinar), samræming á öruggum 
akstri og öðrum hlutverkum ökumanns, samskipti við farþega ásamt ýmsum sérvandamálum sem tengjast tilteknum 
hópum farþega (fötluðum, börnum). 

1.6. Markmið: hæfni til að hlaða ökutækið með tillhlýðilegu tilliti til öryggisreglna og réttrar notkunar á ökutækinu: 

kraftar sem verka á ökutæki á hreyfingu, notkun gírhlutfalls, í samræmi við hleðslu ökutækis og ástand vegar, út-
reikningur á farmþunga ökutækis eða vagnalestar, dreifing þyngdar, afleiðingar sem of mikið álag á öxulinn hefur, 
stöðugleiki ökutækis og þyngdarmiðja.  

 
(1) Ákvörðun ráðsins 85/368/EBE frá 16. júlí 1985 um samanburð á kröfum um starfsmenntun og hæfi milli aðildarríkja Evrópubandalagsins 

(Stjtíð. EB L 199, 31.7.1985, bls. 56). 
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2. Beiting reglugerða 

Ö l l  ö k u s k í r t e i n i  

2.1. Markmið: að þekkja félagslegt umhverfi flutninga á vegum og reglurnar sem gilda um þá: 

hámarksvinnutími innan flutningsgeirans, meginreglur, beiting og afleiðingar reglugerðar (EBE) nr. 3820/85 og 
(EBE) nr. 3821/85, viðurlög við að nota ekki ökurita, óviðeigandi notkun á honum og fikt, þekking á félagslegu 
umhverfi flutninga á vegum: réttindi og skyldur ökumanna að því er varðar grunnþjálfun og reglubundna þjálfun. 

Ö k u s k í r t e i n i  í  f l o k k i  C ,  C  +  E ,  C 1 ,  C 1  +  E  

2.2. Markmið: að þekkja reglugerðirnar sem gilda um vöruflutninga: 

flutningsrekstrarleyfi, skyldur samkvæmt stöðluðum samningum um vöruflutninga, að útbúa skjöl sem flutnings-
samningurinn samanstendur af, alþjóðleg flutningsleyfi, skyldur samkvæmt samningi um samkomulag í millilanda-
flutningum á farmi á vegum, útfylling alþjóðlegra farmbréfa, för yfir landamæri, vöruflutningsaðilar, sérstök 
fylgiskjöl með vörum. 

Ö k u s k í r t e i n i  í  f l o k k i  D ,  D  +  E ,  D 1 ,  D 1  +  E  

2.3. Markmið: að þekkja reglugerðirnar sem gilda um farþegaflutninga: 

flutningur sérstakra farþegahópa, öryggisbúnaður í hópbifreiðum, öryggisbelti, hleðsla ökutækis. 

3. Heilsufars-, vega- og umhverfisöryggi, þjónusta, vöruferlisstjórnun 

Ö l l  ö k u s k í r t e i n i  

3.1. Markmið: að gera ökumenn meðvitaðri um hættur í umferðinni og vinnuslys: 

tegundir vinnuslysa í flutningsgeiranum, tölulegar upplýsingar um umferðarslys, þáttur vöruflutninga-
bifreiða/hópbifreiða í þeim, slys á einstaklingum, skemmdir á eignum ásamt fjárhagslegum afleiðingum. 

3.2. Markmið: hæfni til að koma í veg fyrir glæpsamlegt athæfi og mansal á ólöglegum innflytjendum: 

almennar upplýsingar, afleiðingar fyrir ökumenn, forvarnaraðgerðir, gátlisti, löggjöf um ábyrgð flutningsaðila. 

3.3. Markmið: hæfni til að hindra líkamlega áhættu: 

meginreglur vinnuvistfræðinnar; hreyfingar og stöður sem skapa áhættu, líkamleg hreysti, æfing í meðferð vara, 
persónuleg vernd. 

3.4. Markmið: aukin vitund um mikilvægi líkamlegs og andlegs hæfis: 

grundvallarreglur um hollt og alhliða mataræði, áhrif áfengis, lyfja eða einhverra annarra efna sem líklegt er að hafi 
áhrif á hegðun, einkenni, orsakir og áhrif þreytu og streitu, grundvallarþýðing skiptingar á milli vinnu- og hvíldar-
tíma. 

3.5. Markmið: hæfni til að meta neyðaraðstæður: 

hegðun í neyðaraðstæðum: mat á aðstæðum, komið í veg fyrir frekari slys, kallað eftir aðstoð, aðstoð við slasaða og 
skyndihjálp, viðbrögð við bruna, rýming vöruflutningabifreiðar/hópbifreiðar, trygging öryggis allra farþega, brugðist 
við árásarhneigð; kunnátta á grundvallarreglum við að semja skýrslu um slys. 

3.6. Markmið: hæfni til að tileinka sér hegðun til að bæta ímynd fyrirtækisins: 

hegðun ökumannsins og ímynd fyrirtækisins: mikilvægi gæða þ jónustunnar, sem ökumaðurinn veitir, fyrir fyrir-
tækið, hlutverk ökumannsins, fólk sem ökumaðurinn á samskipti við, viðhald ökutækis, vinnufyrirkomulag, við-
skipta- og fjárhagsleg áhrif af völdum deilumáls.. 

Ö k u s k í r t e i n i  í  f l o k k i  C ,  C  +  E ,  C 1 ,  C 1  +  E  

3.7. Markmið: þekking á efnahagslegu umhverfi farmflutninga á vegum og skipulag markaðarins: 

flutningar á vegum í tengslum við aðra flutningsmáta (samkeppni, framsendendur), annars konar flutningastarfsemi 
á vegum (flutningur gegn gjaldi, fyrir eigin reikning, starfsemi í tengslum við flutninga), skipulag helstu tegunda 
flutningsfyrirtækja og starfsemi í tengslum við flutninga, mismunandi sérhæfing í flutningum (tankbifreið, stýrt hita-
stig o.s.frv.), breytingar sem eiga sér stað innan atvinnugreinarinnar (fjölbreytni í veittri þjónustu, sambland af 
flutningum með járnbrautum og á vegum, undirverktakar o.s.frv.). 
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Ö k u s k í r t e i n i  í  f l o k k i  D ,  D  +  E ,  D 1 ,  D 1  +  E  

3.8. Markmið: að þekkja efnahagslegt umhverfi farþegaflutninga á vegum og skipulag markaðarins: 

farþegaflutningar á vegum í tengslum við aðra flutningsmáta farþega (járnbraut, einkabifreið), mismunandi þjónusta 
í tengslum við farþegaflutninga á vegum, ferð yfir landamæri (millilandaflutningar), skipulagning helstu tegunda 
fyrirtækja sem stunda farþegaflutninga á vegum. 

2. þáttur: Skyldubundin grunnþjálfun sem kveðið er á um í a-lið 1. mgr. 3. gr. 

2.1. Valkostur sem sameinar þátttöku í námskeiði og prófi 

Grunnþjálfun skal fela í sér kennslu á öllum viðfangsefnum í skránni skv. 1. þætti. Lengd þessarar grunnþjálfunar 
skal vera 280 klukkustundir. 

Hver ökunemi skal aka í a.m.k. 20 klukkustundir með ökukennara sér við hlið í ökutæki í viðkomandi flokki sem 
uppfyllir að lágmarki þær kröfur, sem skilgreindar eru í tilskipun 91/439/EBE, um ökutæki sem eru notuð til öku-
prófs. 

Ökunemi skal aka með ökukennara sér við hlið sem starfar hjá viðurkenndri þjálfunarmiðstöð. Hver ökumaður skal 
aka mest átta klukkustundir af þessum 20 klukkustunda akstri með ökukennara sér við hlið við sérstaka staðhætti 
eða í besta fáanlega hermi svo að unnt sé að meta þjálfun í skynsamlegum akstri á grundvelli öryggisreglna, einkum 
með tilliti til þess hversu vel hann ræður við ökutæki á vegum í mismunandi ástandi og hvernig ástand þeirra 
breytist eftir mismunandi veðurskilyrðum og tímum sólarhringsins. 

Að því er varðar ökumennina, sem um getur í 5. mgr. 5. gr., skal grunnþjálfunin vera 70 klukkustundir, þ.m.t. fimm 
klukkustundir í akstri með ökukennara sér við hlið. 

Í lok þjálfunarinnar skulu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna eða aðili sem þau tilnefna leggja skriflegt eða munnlegt 
próf fyrir ökumanninn. Í prófinu skal vera a.m.k. ein spurning um hvert markmiðanna í skránni yfir viðfangsefni í 1. 
þætti. 

2.2. Valkostur sem felur í sér próf 

Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna, eða aðili sem þau tilnefna, skulu skipuleggja fyrrnefnd fræðileg og verkleg próf til 
að kanna hvort ökuneminn hefur þá þekkingu, sem krafist er í 1. þætti, á þeim viðfangsefnum og markmiðum sem 
þar eru skráð. 

a) Fræðilega prófið skal a.m.k. vera í tveimur hlutum: 

i) spurningar, annaðhvort. fjölvalsspurningar og spurningar sem svara þarf skriflega eða sambland af hvoru 
tveggja, 

ii) raunhæf verkefni. Próftími fræðilega hluta prófsins skal vera fjórar klukkustundir hið minnsta. 

b) Verklega prófið skal vera í tveimur hlutum: 

i) ökupróf þar sem markmiðið er að leggja mat á þjálfun í skynsamlegum akstri sem byggist á öryggisreglum. 
Prófið skal fara fram, þegar unnt er, á vegum utan byggðra svæða, á greiðfærum vegum og hraðbrautum 
(eða álíka vegum) svo og á öllum tegundum aðalbrauta í þéttbýli þar sem er að finna mismunandi tegundir 
erfiðleika sem líklegt er ökumaðurinn standi frammi fyrir. Æskilegt væri að þetta próf færi fram við mis-
mikinn umferðarþunga. Aksturstíminn á veginum skal nýttur eins vel og mögulegt er svo unnt sé að meta 
umsækjandann á öllum þeim umferðarsvæðum sem líklegt er að hann aki um. Lengd þessa prófs skal vera 
90 mínútur hið minnsta, 

ii) verklegt próf sem tekur a.m.k. til liða 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 og 3.5. 

Lengd þessa prófs skal vera 30 mínútur hið minnsta. 

Ökutækið, sem er notað í verklega prófinu, skal uppfylla lágmarkskröfur um ökutæki, sem eru notuð til öku-
prófs, eins og skilgreint er í tilskipun 91/439/EBE. 

Við verklega prófið má bæta þriðja prófinu sem fer fram við sérstaka staðhætti eða í besta fáanlega hermi svo 
að unnt sé að meta þjálfun í skynsamlegum akstri á grundvelli öryggisreglna, einkum með tilliti til þess hversu 
vel hann ræður við ökutæki á vegum í mismunandi ástandi og hvernig ástand þeirra breytist eftir mismunandi 
veðurskilyrðum og tímum sólarhringsins. 

Tímalengd þessa valfrjálsa prófs er ekki fastákveðin, Ef ökumaðurinn þreytir slíkt próf skal draga lengd 
próftímans frá 90 mínútna ökuprófinu sem um getur í i-lið, en frádreginn tími má þó ekki vera lengri en 30 
mínútur. 

Að því er varðar ökumennina, sem um getur í 5. mgr. 5. gr., skal fræðilega prófið takmarkast við þau viðfangs-
efni, sem um getur í 1. þætti og varða ökutækin sem hin nýja grunnþjálfun á við. Slíkir ökumenn þurfa þó að 
þreyta allt verklega prófið.  
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3. þáttur: Hraðgrunnþjálfun sem kveðið er á um í a-lið 2. mgr. 3. gr 

Hraðgrunnþjálfun skal fela í sér kennslu á öllum viðfangsefnum í skránni í 1. þætti. Lengd hennar skal vera 140 klukku-
stundir. 

Hver ökunemi skal aka með ökukennara sér við hlið í a.m.k. 10 klukkustundir í ökutæki í viðkomandi flokki sem uppfyllir 
lágmarkskröfur um ökutæki, sem eru notuð til ökuprófs, eins og skilgreint er í tilskipun 91/439/EBE. 

Ökunemi skal aka með ökukennara sér við hlið sem starfar hjá viðurkenndri þjálfunarmiðstöð. Hver ökumaður skal aka mest 
átta klukkustundir af þessum 10 klukkustundum með ökukennara sér við hlið við sérstaka staðhætti eða í besta fáanlega 
hermi svo að unnt sé að meta þjálfun í skynsamlegum akstri á grundvelli öryggisreglna, einkum með tilliti til þess hversu vel 
hann ræður við ökutæki á vegum í mismunandi ástandi og hvernig ástand þeirra breytist eftir mismunandi veðurskilyrðum og 
tímum sólarhringsins. 

Að því er varðar þá ökumenn, sem um getur í 5. mgr. 5. gr., skal lengd hraðgrunnþjálfunar vera 35 klukkustundir, þ.m.t. tvær 
og hálf klukkustund í akstri með ökukennara sér við hlið. 

Í lok þjálfunarinnar skulu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna eða aðilinn sem þau tilnefndu leggja skriflegt eða munnlegt próf 
fyrir ökumanninn. Í prófinu skal vera a.m.k. ein spurning um hvert markmiðanna í skránni yfir viðfangsefni í 1. þætti. 

4. þáttur: Reglubundin skylduþjálfun sem kveðið er á um í b-lið 1. mgr. 3. gr. 

Reglubundin skylduþjálfunarnámskeið skulu skipulögð af viðurkenndri þjálfunarmiðstöð. Lengd hennar skal vera 35 klukku-
stundir á fimm ára fresti og hvert námskeið skal vera a.m.k. sjö klukkustundir. Slíka reglubundna þjálfun má að hluta veita 
með bestu fáanlegu hermum. 

5. þáttur: Viðurkenning á grunnþjálfun og reglubundinni þjálfun 

5.1. Þjálfunarmiðstöðvarnar, þar sem grunnþjálfunin og reglubundna þjálfunin fer fram, skulu viðurkenndar af lögbærum 
yfirvöldum aðildarríkjanna. Einungis er heimilt að veita viðurkenningu þegar skrifleg umsókn hefur borist. Eftir-
farandi skjöl skulu fylgja umsókninni: 

5.1.1. viðeigandi áætlun um menntun og hæfi og þjálfun þar sem tilgreind eru viðfangsefnin sem eru kennd og 
fyrirhuguð framkvæmdaráætlun og kennsluaðferðir, 

5.1.2. menntun og hæfi leiðbeinanda og starfssvið, 

5.1.3. upplýsingar um kennslustaðina, kennsluefnið, búnaðinn fyrir verklegu verkefnin og ökutækin sem eru 
notuð, 

5.1.4. skilyrði fyrir þátttöku í námskeiðunum (fjöldi þátttakenda). 

5.2. Lögbær yfirvöld skulu veita skriflegt samþykki sitt með eftirfarandi skilyrðum: 

5.2.1. þjálfunin skal framkvæmd í samræmi við skjölin sem fylgja með umsókninni, 

5.2.2. lögbær yfirvöld hafa rétt á að senda viðurkenndan aðila til að aðstoða við þjálfunarnámskeið viðurkenndra 
þjálfunarmiðstöðva og þau hafa rétt á að fylgjast með slíkum þjálfunarmiðstöðvum, að því er varðar 
starfsaðferðir, sem eru notaðar, og framsetningu þjálfunarnámskeiða og prófa, 

5.2.3. draga má viðurkenninguna til baka eða fella hana niður ef skilyrði viðurkenningarinnar eru ekki lengur 
uppfyllt. Viðurkennd þjálfunarmiðstöð skal ábyrgjast að leiðbeinendur búi yfir staðgóðri þekkingu á 
nýjustu reglugerðum og þjálfunarkröfum Hluti af sérstakri valaðferð er að leiðbeinendur leggi fram vottorð 
um að þeir hafi þekkingu á viðfangsefninu og kennsluaðferðunum. Að því er varðar verklegan hluta 
þjálfunarinnar skulu leiðbeinendur leggja fram vottorð um reynslu sína sem atvinnuökumenn eða svipaða 
akstursreynslu, t.d. sem ökukennarar fyrir þungaflutningabifreiðar. Kennsluáætlunin skal vera í samræmi 
við viðurkenninguna og skal taka til viðfangsefna í skránni í 1. þætti. 
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II. VIÐAUKI 

ÁKVÆÐI UM FYRIRMYND EVRÓPUBANDALAGANNA AÐ ATVINNUSKÍRTEINI ÖKUMANNS 

1. Efnislegir eiginleikar skírteinisins skulu vera í samræmi við ISO-staðla 7810 og 7816-1. 

Aðferðirnar við að ganga úr skugga um efnislega eiginleika skírteinisins, til að tryggt sé að þeir samrýmist alþjóðlegum 
stöðlum, skulu vera í samræmi við ISO-staðal 10373. 

2. Á skírteininu eru tvær hliðar: 

á hlið 1 er: 

a) yfirskriftin „atvinnuskírteini ökumanns“, prentuð með stóru letri á opinberu tungumáli eða tungumálum aðildar-
ríkisins sem gefur skírteinið út, 

b) heiti aðildarríkisins sem gefur út skírteinið (valfrjálst), 

c) auðkenni aðildarríkisins, sem gefur skírteinið út, prentað með negatívu letri í bláum rétthyrningi og umlukið tólf 
gulum stjörnum sem mynda hring; auðkennin skulu vera eftirfarandi: 

B: Belgía 

DK: Danmörk 

D: Þýskaland 

GR: Grikkland 

E: Spánn 

F: Frakklandi 

IRL: Írland 

I: Ítalía 

L: Lúxemborg 

NL: Holland 

A: Austurríki 

P: Portúgal 

FIN: Finnland 

S: Svíþjóð 

UK: Breska konungsríkið 

d) sérstakar upplýsingar sem varða skírteinið, í þessari röð: 

1. kenninafn handhafa 

2. eiginnafn handhafa, 

3. fæðingardagur- og -staður handhafa, 

4. a) útgáfudagur, 

b) gildir til (dags.), 

c) heiti útgáfuyfirvalds (má prenta á hlið 2), 

d) annað númer en númer ökuskírteinis vegna umsýslu (valfrjálst), 

5. a) númer ökuskírteinis, 

b) raðnúmer, 

6. ljósmynd af handhafa, 

7. undirskrift handhafa, 

8. fastur búsetustaður eða póstfang handhafa (valfrjálst), 

9. (undir)flokkar þeirra ökutækja þar sem ökumaður uppfyllir kröfur um grunnþjálfun og reglubundna þjálfun, 
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e) orðin „fyrirmynd Evrópubandalaganna“ á tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins, sem gefur út skírteinið, og 
yfirskriftin „atvinnuskírteini ökumanns“ á öðrum opinberum tungumálum Bandalagsins, skulu prentuð í bláum lit og 
mynda bakgrunn skírteinisins: 

tarjeta de cualificación del conductor 

chaufføruddannelsesbevis 

Fahrerqualifizierungsnachweis 

δελτίο επιµόρφωσης οδηγού 

driver qualification card 

carte de qualification de conducteur  

cárta cáilíochta tiomána 

carta di qualificazione del conducente 

kwalificatiekaart bestuurder 

carta de qualificação do motorista 

kuljettajan ammattipätevyyskortti 

yrkeskompetensbevis för förare; 

f) viðmiðunarlitirnir: 

— blár: Pantone Reflex blue, 

— gulur: Pantone yellow, 

á hlið 2 er: 

a) 9. (undir)flokkar ökutækja þar sem ökumaður uppfyllir kröfur um grunnþjálfun og reglubundna þjálfun, 

10. tákntölur Bandalagsins sem kveðið er á um í 10. gr. þessarar tilskipunar, 

11. svæði þar sem aðildarríkið, sem gefur skírteinið út, getur fært inn mikilvægar upplýsingar er varða stjórnsýslu 
eða upplýsingar sem tengjast öryggi á vegum (valfrjálst). Ef upplýsingarnar tengjast lið í þessum viðauka skal 
númer liðsins vera fyrir framan upplýsingarnar, 

b) skýring á tölusettum færslum sem koma fram á hliðum 1 og 2 á skírteininu (a.m.k. að því er varðar 1., 2., 3., 4. lið 
(a-lið), 4. lið (b-lið), 4. lið (c-lið), 5. lið (a-lið), 5. lið (b-lið) og 10. lið). 

Fari aðildarríki fram á að rita þessar upplýsingar á annarri þjóðtungu en einni af eftirtöldum: dönsku, hollensku, 
ensku, finnsku, frönsku, þýsku, grísku, ítölsku, portúgölsku, spænsku og sænsku, skal það gefa skírteinið út á 
tveimur tungumálum og nota eitt af framangreindum tungumálum með fyrirvara um önnur ákvæði þessa viðauka. 

3. Öryggi, þ.m.t. gagnavernd 

Markmiðið með hinum ýmsu hlutum skírteinisins er að útiloka að hægt sé að falsa skírteinið eða eiga við það á nokkurn 
hátt og koma upp um hvers kyns tilburði í þá átt. 

Aðildarríkin skulu tryggja að öryggisstig skírteinisins sé a.m.k. sambærilegt öryggisstigi ökuskírteinisins. 

4. Sérstakt fyrirkomulag 

Að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina er aðildarríkjunum heimilt að bæta við litum eða merkingum, s.s. strika-
merki, innlendum táknum og öryggisatriðum, sbr. þó önnur ákvæði þessa viðauka. 

Í tengslum við gagnkvæma viðurkenningu skírteina mega ekki vera aðrar upplýsingar í strikamerkinu en þær sem þegar 
er unnt að lesa á atvinnuskírteini ökumanns eða eru nauðsynlegar fyrir vinnuferlið við útgáfu þess. 
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FYRIRMYND EVRÓPUBANDALAGANNA AÐ ATVINNUSKÍRTEINI ÖKUMANNS 
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