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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2006/1/EB                               2008/EES/68/14 

frá 18. janúar 2006 

um notkun ökutækja sem leigð eru án ökumanna til vöruflutninga á vegum (*) 

(kerfisbundin útgáfa) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

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

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (1), 
 
að höfðu samráði við svæðanefndina, 
 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun ráðsins 84/647/EBE frá 19. desember 1984 um 
notkun ökutækja sem leigð eru án ökumanna til vöru-
flutninga á vegum (3) hefur verið breytt verulega (4). Til 
glöggvunar og hagræðingar ber því að kerfisbinda 
framangreinda tilskipun. 

2) Í þjóðhagslegu tilliti gerir notkun á leigðum ökutækjum 
það kleift við tilteknar aðstæður að ná bestu ráðstöfun 
fjármagns með því að draga úr óhagkvæmri nýtingu 
framleiðsluþáttanna. 

3) Í rekstrarhagfræðilegu tilliti eykur sá möguleiki sveigjan-
leika í skipulagi flutninga og eykur þar með afköst 
hlutaðeigandi fyrirtækja. 

4) Þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á skuldbindingar 
aðildarríkjanna varðandi fresti til að lögleiða til-
skipanirnar sem eru tilgreindar í B-hluta I. viðauka. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) ,,ökutæki“: vélknúið ökutæki, eftirvagn, festivagn eða 
samtengd ökutæki sem einvörðungu eru ætluð til vöru-
flutninga, 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 33, 4.2.2006, bls. 82. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2006 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. 
10. 

(1)  Stjtíð. ESB C 108, 30.4.2004, bls. 56. 
(2) Álit Evrópuþingsins frá 10. febrúar 2004 (Stjtíð. ESB C 97 E, 22.4.2004, 

bls. 66) og ákvörðun ráðsins frá 8. desember 2005. 
(3) Stjtíð. EB L 335, 22.12.1984, bls. 72. Tilskipuninni var breytt með tilskipun 

90/398/EBE (Stjtíð. EB L 202, 31.7.1990, bls. 46). 
(4) Sjá viðauka I, A hluta.í 

b) „leigt ökutæki“: hvert það ökutæki sem gegn þóknun og 
um tiltekið skeið er afhent fyrirtæki sem fæst við vöru-
flutninga á vegum til afnota gegn gjaldi eða fyrir eigin 
reikning á grundvelli samnings við fyrirtæki sem lætur 
ökutækin í té. 

2. gr. 

1. Hvert aðildarríki skal heimila að ökutæki, sem fyrirtæki 
með staðfestu á yfirráðasvæði annars aðildarríkis hafa leigt, aki 
um yfirráðasvæði þess til að komast milli aðildarríkja að því 
tilskildu að: 

a) ökutækið sé skráð eða það hafi verið tekið í notkun í sam-
ræmi við lög í hinu aðildarríkinu, 

b) samningurinn fjalli einvörðungu um leigu á ökutæki án 
ökumanns og að því fylgi ekki annar samningur við sama 
fyrirtæki um akstur eða starfsfólk þess, 

c) hið leigða ökutæki sé aðeins ætlað til afnota fyrir fyrirtækið 
sem notar það meðan leigusamningurinn gildir, 

d) starfsfólk fyrirtækisins, sem notar hið leigða ökutæki, aki 
því. 

2. Eftirtalin skjöl skulu vera til staðar í ökutækinu því til 
staðfestingar að framangreind skilyrði, sem um getur í a- til d-
lið 1.mgr., hafi verið uppfyllt: 

a) leigusamningurinn eða vottaður útdráttur úr honum þar sem 
einkum er tilgreint nafn leigusala, leigutaka, dagsetning og 
gildistími samningsins og auðkenni ökutækisins, 

b) ráðningarsamningur ökumanns eða vottaður útdráttur úr 
honum þar sem einkum er tilgreint nafn vinnuveitanda, 
launþega og dagsetning og gildistími samningsins eða 
nýlegur launaseðill sé ökumaður ekki sá sem leigir öku-
tækið. 

Ef þörf krefur er heimilt að nota í stað skjalanna, sem um getur 
í a- og b-lið, annað sambærilegt skjal sem lögbær yfirvöld í 
aðildarríkinu hafa gefið út. 
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3. gr. 

1. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að innlendum fyrirtækjum sé heimilt að nota leigð 
ökutæki, sem skráð eru eða hafa verið tekin í notkun sam-
kvæmt landslögum þeirra, til vöruflutninga á vegum með sömu 
skilmálum og gilda um ökutæki í eigu þeirra, enda uppfylli 
fyrirtækin skilyrðin sem mælt er fyrir um í 2. gr. 

2. Aðildarríkjunum er heimilt að undanskilja flutninga fyrir 
eigin reikning, með ökutækjum með leyfilega heildarþyngd 
með hleðslu yfir 6 tonnum, undan ákvæðum 1. mgr. 

4. gr. 

Þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á reglugerðir aðildarríkis, 
þar sem mælt er fyrir um rýmri skilyrði fyrir notkun leigðra 
ökutækja en þau sem tilgreind eru í 2. og 3. gr. 

5. gr. 

Með fyrirvara um ákvæði 2. og 3. gr. skal þessi tilskipun ekki 
hafa áhrif á beitingu þeirra reglna sem varða: 

 a) skipulag markaðarins fyrir vöruflutninga á vegum gegn 
gjaldi eða fyrir eigin reikning, einkum aðgang að 
markaðnum og um kvótatakmarkanir fyrir vöruflutninga á 
vegum, 

 b) taxta og skilmála við vöruflutninga á vegum, 

 c) verðmyndum í leiguakstri, 

 d) innflutning ökutækja, 

 e) skilyrði fyrir því að hefja rekstur eða starfa við útleigu 
ökutækja. 

6. gr. 

Tilskipun 84/647/EBE er hér með felld úr gildi, með fyrirvara 
um skuldbindingar aðildarríkjanna varðandi fresti til að lög-
leiða tilskipanirnar sem eru tilgreindar í B-hluta I. viðauka. 

 

7. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

8. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 18. janúar 2006. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. BORRELL FONTELLES  H. WINKLER 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

 

A-hluti 

Niðurfelld tilskipun með áorðnum breytingum 

(sem um getur í 6. gr.) 

Tilskipun ráðsins 84/647/EBE (Stjtíð. EB L 335, 22.12.1984, bls. 72) 

Tilskipun ráðsins 90/398/EBE (Stjtíð. EB L 202, 31.7.1990, bls. 46) 
 

 

B-hluti 

Skrá yfir fresti til lögleiðingar í aðildarríkjunum 

(sem um getur í 6. gr.) 

Tilskipun Frestur til lögleiðingar 

Tilskipun 84/647/EBE 30. júní 1986 

Tilskipun 90/398/EBE 31. desember 1990 
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II. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla 

Tilskipun 84/647/EBE Þessi tilskipun 
Inngangsmálsliður 1. gr. Inngangsmálsliður 1. gr. 
Fyrsti undirliður 1. gr.  a-liður 1. gr.  
Annar undirliður 1. gr.  b-liður 1. gr.  
Inngangsmálsliður 2. gr. Inngangsmálsliður 1. mgr. 2. gr. 
1.-4. liður 2. gr. a- til d-liður 1. mgr. 2. gr. 
 Inngangsmálsliður fyrstu undirgreinar 5. liðar 2. gr. , Inngangsmálsliður fyrstu undirgreinar 2. liðar 2. gr. 
 a- og b-liður fyrstu undirgreinar 5. liðar 2. gr.  a- og b-liður fyrstu undirgreinar 2. mgr. 2. gr. 
Önnur undirgrein, 5. liðar 2. gr. Önnur undirgrein, 2. mgr. 2. gr. 
3. gr. 3. gr. 
1. mgr. 4. gr. 4. gr. 
Inngangsmálsliður 5. gr. Inngangsmálsliður 5. gr. 
Fyrsti undirliður 5. gr. a-liður 5. gr.  
Annar undirliður 5. gr. b-liður 5. gr. 
Þriðji undirliður 5. gr. c-liður 5. gr. 
Fjórði undirliður 5. gr. d-liður 5. gr. 
Fimmti undirliður 5. gr. e-liður 5. gr. 
6. gr. — 
7. gr. — 

8. gr. — 

— 6. gr. 
— 7. gr. 
9. gr. 8. gr. 
— I. viðauki 
— II. viðauki 
 

 

 


