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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2006/22/EB                             2008/EES/78/23 

frá 15. mars 2006 

um lágmarksskilyrði fyrir framkvæmd reglugerða ráðsins (EBE) nr. 3820/85 og (EBE) 
nr. 3821/85 varðandi félagsmálalöggjöf er varðar flutningastarfsemi á vegum og um niðurfellingu 
 á tilskipun ráðsins 88/599/EBE(*) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

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

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2), á grundvelli sameiginlegs texta sem sáttanefndin 
samþykkti 8. desember 2005, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerðir ráðsins (EBE) nr. 3820/85 frá 20. desember 
1985 um samhæfingu tiltekinnar félagsmálalöggjafar er 
varðar flutninga á vegum (3) og (EBE) nr. 3821/85 frá 
20. desember 1985 um að taka upp skráningarbúnað í 
ökutækjum í flutningum á vegum (4) og tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/15/EB frá 11. mars 
2002 um skipulag á vinnutíma farstarfsmanna sem sjá 
um flutninga á vegum (5) eru mikilvægar við myndun 
sameiginlegs markaðar fyrir flutninga á landi og 
skipgengnum vatnaleiðum, fyrir umferðaröryggi og 
vinnuskilyrði. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 102, 11.4.2006, bls. 35. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 154/2006 frá 8. 
desember 2006 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15, 
29.3.2007, p. 22. 

(1) Stjtíð. ESB C 241, 28.9.2004, bls. 65. 
(2) Álit Evrópuþingsins frá 20. apríl 2004 (Stjtíð. ESB C 104 E, 30.4.2004, bls. 

385), sameiginleg afstaða ráðsins frá 9. desember 2004 (Stjtíð. ESB C 63 E, 
15.3.2005, bls. 1) og afstaða Evrópuþingsins frá 13. apríl 2005 (Stjtíð. ESB 
C 33 E, 9.2.2006, bls. 415). Lagaleg ályktun Evrópuþingsins frá 2. febrúar 
2006 og ákvörðun ráðsins frá 2. febrúar 2006. 

(3) Stjtíð. EB L 370, 31.12.1985, bls. 1. Reglugerð breytt með tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/59/EB (Stjtíð. ESB L 226, 10.9.2003, bls. 
4). 

(4) Stjtíð. EB L 370, 31.12.1985, bls. 8. Reglugerð síðast breytt með reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 432/2004 (Stjtíð. ESB L 71, 10.3.2004, 
bls. 3). 

(5) Stjtíð. EB L 80, 23.3.2002, bls. 35. 

2) Í hvítbók sinni „Stefna Evrópu í flutningamálum fram til 
2010: tími ákvarðanatöku“ benti framkvæmdastjórnin á 
nauðsyn þess að herða eftirlit og viðurlög, einkum að því 
er varðar félagsmálalöggjöf um flutningastarfsemi á 
vegum, og sérstaklega að fjölga eftirlitsaðgerðum, að 
hvetja til kerfisbundinna upplýsingaskipta milli 
aðildarríkjanna, að samhæfa eftirlit og stuðla að þjálfun 
eftirlitsmanna. 

3) Því er nauðsynlegt að tryggja rétta beitingu og sam-
ræmda túlkun á félagsmálalöggjöf er varðar flutninga á 
vegum með því að setja lágmarkskröfur um samræmt og 
skilvirkt eftirlit aðildarríkjanna með því að farið sé að 
viðeigandi ákvæðum. Þetta eftirlit á að fækka brotum og 
koma í veg fyrir þau. Enn fremur skal innleiða kerfi sem 
tryggir að meira og tíðara eftirlit sé haft með áhættu-
sömum fyrirtækjum. 

4) Með framkvæmd tilskipunar 2002/15/EB skal einnig 
sporna við hættunni sem þreyta ökumanna hefur í för 
með sér. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
skulu ekki einungis auka umferðaröryggi heldur einnig 
stuðla að samhæfingu á vinnuskilyrðum í Bandalaginu 
og jöfnum samkeppnisskilyrðum. 

6) Þegar hliðrænum ökuritum er skipt út fyrir stafræna 
ökurita verður smám saman unnt að kanna meira magn 
gagna á skjótari og nákvæmari hátt og því munu aðildar-
ríkin geta aukið eftirlitið. Hlutfall vinnudaga ökumanna 
ökutækja, sem falla undir gildissvið félagslöggjafarinnar 
sem kannað er, skal því smám saman hækkað í 4%. 

7) Að því er varðar eftirlitskerfi skal markmiðið vera að 
innlend kerfi þróist í þá átt að verða rekstrarsamhæf og 
nýtileg innan Evrópu. 

8) Öll eftirlitsyfirvöld skulu hafa yfir að ráða fullnægjandi 
staðalbúnaði og viðeigandi lagaheimildum sem gera 
þeim kleift að sinna skyldum sínum á árangursríkan og 
skilvirkan hátt. 
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9) Aðildarríkin skulu leitast við að tryggja, án þess að það 
hafi áhrif á rétta framkvæmd verkefna sem kveðið er á 
um í þessari tilskipun, að vegaeftirlit fari fram á 
skilvirkan og skjótan hátt með það í huga að eftirlitið 
taki sem stystan tíma og tefji ökumanninn sem minnst. 

10) Innan hvers aðildarríkis skal vera ein stofnun fyrir 
samskipti innan Bandalagsins við önnur viðeigandi 
lögbær yfirvöld. Sú stofnun skal einnig taka saman 
viðeigandi tölfræðilegar upplýsingar. Aðildarríkin skulu 
einnig beita samfelldri, innlendri framfylgdaráætlun á 
eigin yfirráðasvæði og mega tilnefna eina stofnun til að 
samhæfa framkvæmd hennar. 

11) Stuðla skal enn frekar að samvinnu eftirlitsyfirvalda 
aðildarríkja með samstilltu eftirliti, sameiginlegum 
framtaksverkefnum í tengslum við þjálfun, rafrænum 
upplýsingaskiptum og miðlun upplýsinga og reynslu. 

12) Stuðla skal að bestu starfsvenjum við eftirlitsaðgerðir í 
tengslum við flutninga á vegum, einkum í því skyni að 
tryggja samræmdar aðferðir við útgáfu vottorða vegna 
orlofs eða veikindaleyfis ökumanns, á vettvangi 
eftirlitsyfirvalda aðildarríkjanna. 

13) Samþykkja skal nauðsynlegar ráðstafanir til 
framkvæmdar þessari tilskipun í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 
er falið (1). 

14) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði 
þessarar tilskipunar, þ.e. að setja skýrar, sameiginlegar 
reglur um lágmarksskilyrði fyrir eftirliti með réttri og 
samræmdri framkvæmd reglugerða (EBE) nr. 3820/85 
og (EBE) nr. 3821/85 og reglugerð (EB) nr. 561/2006 frá 
15. mars 2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða 
félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum og 
um breytingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 3821/85 
og (EB) nr. 2135/98 og niðurfellingu á reglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 3820/85 (2), og auðveldara er að ná 
markmiðinu á vettvangi Bandalagsins vegna þess hve 
nauðsynlegt er að samræma fjölþjóðlegar aðgerðir, getur 
Bandalagið samþykkt ráðstafanir í samræmi við 
dreifræðisregluna eins og fram kemur í 5. gr. sáttmálans. 
Í samræmi við meðalhófsregluna, sem sett er fram í 
þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í 
þessari tilskipun til að ná megi því markmiði. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
(2) Sjá Stjtíð. ESB L 102, 11.4.2006, bls. 1. 

15) Tilskipun ráðsins 88/599/EBE (3) um staðlaðar aðferðir 
við eftirlit með framkvæmd reglugerðanna (EBE) 
nr. 3820/85 og (EBE) nr. 3821/85 skal því felld úr gildi. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Efni 

Í þessari tilskipun er mælt fyrir um lágmarksskilyrði fyrir 
framkvæmd reglugerða (EBE) nr. 3820/85 og (EBE) 
nr. 3821/85. 

2. gr. 

Eftirlitskerfi 

1. Aðildarríkin skulu koma á kerfi fyrir viðeigandi og 
reglubundið eftirlit með réttri og samræmdri framkvæmd, sem 
um getur í 1. gr., bæði á vegum og á athafnasvæðum fyrirtækja 
í öllum flutningaflokkum. 

Ár hvert skal eftirlitið taka til breiðs og dæmigerðs þversniðs 
farstarfsmanna, ökumanna, fyrirtækja og ökutækja á öllum 
flutningasviðum sem falla undir gildissvið reglugerða (EBE) 
nr. 3820/85 og (EBE) nr. 3821/85. 

Aðildarríkin skulu sjá til þess að beitt sé samfelldri, innlendri 
eftirlitsáætlun á þeirra eigin yfirráðasvæði. Í þessu skyni er 
aðildarríkjunum heimilt að tilnefna stofnun til að samræma 
aðgerðir, sem gripið er til skv. 4. og 6. gr., og skal tilkynna 
framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum um það. 

2. Ef það hefur ekki verið gert skulu aðildarríkin, eigi síðar en 
1. maí 2007, veita viðurkenndum eftirlitsmönnum viðeigandi 
lagaheimild til að gera þeim kleift að sinna eftirlitsskyldum 
sínum á réttan hátt samkvæmt þessari tilskipun. 

3. Hvert aðildarríki skal skipuleggja eftirlit á þann hátt að frá 
og með 1. maí 2006 sé að a.m.k. 1% vinnudaga ökumanna 
ökutækja, sem falla undir gildissvið reglugerða (EBE) nr. 
3820/85 og (EBE) nr. 3821/85, kannað. Þennan hundraðshluta 
skal hækka í a.m.k. 2% frá 1. janúar 2008 og í a.m.k. 3% frá 
1. janúar 2010. 

________________  

(3) Stjtíð. EB L 325, 29.11.1988, bls. 55. Tilskipuninni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 2135/98 (Stjtíð. EB L 274, 9.10.1998, bls. 1). 
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Frá og með 1. janúar 2012 er framkvæmdastjórninni heimilt að 
hækka þennan hundraðshluta í 4% í samræmi við 
málsmeðferðina, sem um getur í 2. mgr. 12. gr., að því tilskildu 
að tölfræðilegar upplýsingar, sem safnað er saman skv. 3. gr., 
sýni að að jafnaði séu yfir 90% allra skoðaðra ökutækja búin 
stafrænum ökurita. Þegar framkvæmdastjórnin tekur ákvörðun 
sína skal hún einnig taka tillit til skilvirkni núgildandi 
eftirlitsráðstafana, einkum tiltækileika gagna úr stafrænum 
ökuritum á athafnasvæðum fyrirtækja. 

A.m.k. 15% af heildarfjölda kannaðra vinnudaga skulu könnuð 
við vegaeftirlit og a.m.k. 30% við eftirlit á athafnasvæðum 
fyrirtækjanna. Frá og með 1. janúar 2008 skal kanna a.m.k. 
30% af heildarfjölda kannaðra vinnudaga við eftirlit á vegum 
og a.m.k. 50% við eftirlit á athafnasvæðum fyrirtækja. 

4. Í upplýsingunum, sem sendar eru framkvæmdastjórninni í 
samræmi við 2. mgr. 16. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3820/85, 
skal m.a. tilgreina fjölda ökumanna sem eftirlit er haft með á 
vegum, fjölda eftirlitsaðgerða á athafnasvæðum fyrirtækja, 
fjölda kannaðra vinnudaga og fjölda og eðli tilkynntra brota, 
ásamt upplýsingum um hvort um er að ræða farþega- eða 
vöruflutninga. 

3. gr. 

Tölfræðilegar upplýsingar 

Aðildarríkin skulu sjá til þess að tölfræðilegar upplýsingar, sem 
safnað er saman við eftirlitið sem framkvæmt er í samræmi við 
1. og 3. mgr. 2. gr., séu sundurliðaðar í eftirfarandi flokka: 

a) að því er varðar vegaeftirlit: 

i) gerð vegar, þ.e. hvort um er að ræða hraðbraut, þjóðveg 
eða aukaveg, og skráningarland skoðaðs ökutækis í því 
skyni að koma í veg fyrir mismunun, 

ii) tegund ökurita: hliðrænn eða stafrænn, 

b) að því er varðar eftirlit á athafnasvæðum: 

i) tegund flutningastarfsemi þ.e. hvort um er að ræða 
millilanda- eða innanlandsflutninga, farþega- eða 
vöruflutninga, fyrir eigin reikning eða gegn gjaldi, 

ii) stærð ökutækjaflota fyrirtækis, 

iii) tegund ökurita: hliðrænn eða stafrænn. 

Leggja skal þessar tölfræðilegu upplýsingar fyrir framkvæmda-
stjórnina annað hvert ár og birta þær í skýrslu. 

Lögbær yfirvöld í aðildarríkinu skulu halda skrá yfir 
upplýsingarnar sem safnað var fyrir næstliðið ár. 

Fyrirtæki, sem bera ábyrgð á ökumönnum, skulu geyma í eitt ár 
skjöl, skrár yfir niðurstöður og önnur viðeigandi gögn sem 
eftirlitsyfirvöld láta þeim í té varðandi eftirlit á athafnasvæðum 
þeirra og/eða með ökumönnum þeirra á vegum. 

Framkvæmdastjórnin skal ákvarða allar aðrar, nauðsynlegar 
útskýringar á skilgreiningum flokkanna, sem um getur í a- og 
b-lið, í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 
12. gr. 

4. gr. 

Vegaeftirlit 

1. Vegaeftirlit skal skipulagt á mismunandi stöðum, á hvaða 
tíma sem er og ná til nægjanlega víðfeðms hluta vegakerfisins 
þannig að erfitt sé að forðast eftirlitsstaðina. 

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að: 

a) gerðar séu fullnægjandi ráðstafanir til að koma á fót 
eftirlitsstöðum á eða nálægt núverandi og fyrirhuguðum 
vegum, og að bensínstöðvar og aðrir öruggir staðir við 
hraðbrautir geti einnig verið eftirlitsstaðir ef þörf krefur. 

b) eftirlit byggist á handahófskenndu skiptikerfi með 
viðeigandi landfræðilegu jafnvægi. 

3. Vegaeftirlitið tekur til þeirra atriða sem sett eru fram í A-
hluta I. viðauka. Við eftirlit má leggja sérstaka áherslu á 
tiltekið atriði ef aðstæður krefjast þess. 

4. Með fyrirvara um 2. mgr. 9. gr. skal vegaeftirlit framkvæmt 
án mismununar. Einkum skulu eftirlitsmenn ekki beita 
mismunun á grundvelli: 

a) skráningarlands ökutækis, 

b) búsetulands ökumanns, 

c) staðfestulands fyrirtækis, 

d) brottfarar- og ákvörðunarstaðar ferðar, 

e) tegundar ökurita: hliðræns eða stafræns. 
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5. Láta skal eftirlitsmönnum í té: 

a) skrá yfir helstu atriði sem kanna skal í samræmi við A-
hluta I. viðauka, 

b) staðlaðan eftirlitsbúnað í samræmi við II. viðauka. 

6. Ef niðurstöður vegaeftirlits í aðildarríki með ökumanni 
ökutækis, sem skráð er í öðru aðildarríki, gefa tilefni til að ætla 
að brot hafi verið framið, sem ekki kemur fram við eftirlitið 
vegna skorts á nauðsynlegum gögnum, skulu lögbær yfirvöld 
hlutaðeigandi aðildarríkja aðstoða hvert annað við að skýra 
málið. 

5. gr. 

Samstillt eftirlit 

Aðildarríkin skulu a.m.k. sex sinnum á ári láta fara fram 
samstillt vegaeftirlit með ökumönnum og ökutækjum sem falla 
undir gildissvið reglugerða (EBE) nr. 3820/85 og (EBE) 
nr. 3821/85. Eftirlitsyfirvöld í tveimur eða fleiri aðildarríkjum 
skulu framkvæma slíkt eftirlit samtímis, hver yfirvöld á sínu 
yfirráðasvæði. 

6. gr. 

Eftirlit á athafnasvæðum fyrirtækja 

1. Eftirlit á athafnasvæðum skal skipulagt með hliðsjón af 
fenginni reynslu af mismunandi tegundum flutninga og 
fyrirtækja. Eftirlit skal einnig framkvæmt ef alvarleg brot á 
reglugerðum (EBE) nr. 3820/85 eða (EBE) nr. 3821/85 hafa 
komið í ljós við vegaeftirlit. 

2. Eftirlit á athafnasvæðum skal taka til atriðanna sem eru 
tilgreind í A- og B-hluta I. viðauka. 

3. Láta skal eftirlitsmönnum í té: 

a) skrá yfir helstu þætti sem skal kanna í samræmi við A- og 
B-hluta I. viðauka, 

b) staðlaðan eftirlitsbúnað í samræmi við II. viðauka. 

4. Við eftirlit skulu eftirlitsmenn í tilteknu aðildarríki taka 
tillit til upplýsinga, sem tilnefnd samskiptastofnun annars 
aðildarríkis, sem um getur í 1. mgr. 7. gr., veitir um starfsemi 
hlutaðeigandi fyrirtækis í hinu aðildarríkinu. 

5. Að því er varðar 1.-4. mgr. skal eftirlit, sem fram fer á 
athafnasvæði lögbærra yfirvalda á grundvelli viðeigandi skjala 
eða gagna sem fyrirtæki leggja fram að beiðni umræddra 
yfirvalda, hafa sömu stöðu og eftirlit sem fram fer á 
athafnasvæði fyrirtækja. 

7. gr. 

Samráð innan Bandalagsins 

1. Aðildarríkin skulu tilnefna stofnun sem skal sinna 
eftirfarandi verkefnum: 

a) að tryggja samræmingu milli samsvarandi stofnana í öðrum 
hlutaðeigandi aðildarríkjum að því er varðar aðgerðir sem 
gripið er til í samræmi við 5. gr., 

b) að senda hagskýrslur á tveggja ára fresti til 
framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 2. mgr. 16. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 3820/85, 

c) að bera aðalábyrgð á því að aðstoða lögbær yfirvöld 
annarra aðildarríkja skv. 6. mgr. 4. gr. 

Stofnunin skal eiga fulltrúa í nefndinni sem um getur 1. mgr. 
12. gr. 

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um 
tilnefningu þessarar stofnunar og skal framkvæmdastjórnin 
veita hinum aðildarríkjunum ráðgjöf til samræmis við það. 

3. Stuðla skal ötullega að miðlun gagna, reynslu og 
upplýsinga milli aðildarríkjanna, einkum en ekki eingöngu, 
fyrir milligöngu nefndarinnar, sem um getur í 1. mgr. 12. gr., 
og annarra stofnana sem framkvæmdastjórnin tilnefnir í 
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 12. gr. 

8. gr. 

Upplýsingaskipti 

1. Gagnkvæm upplýsingaskipti skv. 3. mgr. 17. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 3820/85 eða 3. mgr. 19. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 3821/85 skulu fara fram milli tilnefndra stofnana 
sem tilkynntar eru til framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 
2. mgr. 7. gr.: 

a) a.m.k. einu sinni á sex mánaða fresti eftir gildistöku 
þessarar tilskipunar, 

b) í einstaka tilvikum þegar aðildarríki fer sérstaklega fram á 
það. 

2. Aðildarríkin skulu leitast við að koma á fót kerfi fyrir 
rafræn upplýsingaskipti. Framkvæmdastjórnin skal skilgreina 
sameiginlega aðferðafræði fyrir skilvirk upplýsingaskipti í 
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 12. gr. 
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9. gr. 

Áhættumatskerfi 

1. Aðildarríkin skulu koma á áhættumatskerfi fyrir fyrirtæki 
sem byggist á hlutfallslegum fjölda brota á ákvæðum 
reglugerða (EBE) nr. 3820/85 eða (EBE) nr. 3821/85 sem 
fyrirtæki hefur framið og því hve alvarleg þau eru. 
Framkvæmdastjórnin skal efla skoðanaskipti milli 
aðildarríkjanna til að hvetja til samræmis milli þessara 
áhættumatskerfa. 

2. Hafa skal meira og tíðara eftirlit með fyrirtækjum sem 
flokkast sem áhættusöm. Nefndin, sem um getur í 12. gr., skal 
fjalla um viðmiðanir og ítarlegar reglur fyrir innleiðingu slíks 
kerfis með það í huga að koma á kerfi fyrir skipti á 
upplýsingum um bestu starfsvenjur. 

3. Upphafleg skrá um brot á ákvæðum reglugerða (EBE) 
nr. 3820/85 og (EBE) nr. 3821/85 er sett fram í III. viðauka. 

Í því skyni að setja viðmiðunarreglur um mat á brotum á 
ákvæðum reglugerða (EBE) nr. 3820/85 og (EBE) nr. 3821/85 
er framkvæmdastjórninni heimilt, eftir því sem við á, í 
samræmi við málsmeðferðina, sem um getur í 2. mgr. 12. gr., 
að breyta III. viðauka með það í huga að setja 
viðmiðunarreglur um sameiginlegan ramma fyrir brot sem eru 
flokkuð í samræmi við alvarleika þeirra. 

Til flokksins yfir alvarlegustu brotin skulu teljast vanefndir á 
viðeigandi ákvæðum reglugerða (EBE) nr. 3820/85 og (EBE) 
nr. 3821/85 sem skapa mikla lífshættu eða hættu á alvarlegu 
líkamstjóni. 

10. gr. 

Skýrsla 

Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 1. maí 2009, senda 
Evrópuþinginu og ráðinu skýrslu, þar sem gerð er grein fyrir 
viðurlögum við alvarlegum brotum sem kveðið er á um löggjöf 
aðildarríkjanna. 

11. gr. 

Bestu starfsvenjur 

1. Framkvæmdastjórnin skal setja viðmiðunarreglur um bestu 
eftirlitsaðferðir í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 
2. mgr. 12. gr. 

Birta skal þessar viðmiðunarreglur í skýrslu framkvæmda-
stjórnarinnar á tveggja ára fresti. 

2. Aðildarríkin skulu koma á sameiginlegum starfsmenntunar-
námskeiðum um bestu starfsvenjur, sem skulu haldin a.m.k. 
einu sinni á ári, og auðvelda starfsmannaskipti, a.m.k. einu 
sinni á ári, milli samskiptastofnana innan Bandalagsins og 
samsvarandi stofnana í öðrum aðildarríkjum. 

3. Framkvæmdastjórnin skal útbúa eyðublað á rafrænu og 
prenttæku formi, í samræmi við málsmeðferðina sem um getur 
í 2. mgr. 12. gr., sem skal nota ef ökumaður hefur verið í 
veikindaleyfi eða orlofi, eða ef ökumaðurinn hefur ekið öðru 
ökutæki, sem er undanþegið gildissviði reglugerðar (EBE) 
nr. 3820/85, á tímabilinu sem um getur í fyrsta undirlið fyrstu 
undirgreinar 7. mgr. 15. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3821/85. 

4. Aðildarríkin skulu sjá til þess að eftirlitsmenn séu vel 
þjálfaðir til að inna verkefni sín af hendi. 

12. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar sem 
komið var á fót með 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EBE) 
nr. 3821/85. 

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 mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

13. gr. 

Framkvæmdarráðstafanir 

Í samræmi við málsmeðferðina, sem um getur í 2. mgr. 12. gr., 
skal framkvæmdastjórnin, að beiðni aðildarríkis eða að eigin 
frumkvæði, samþykkja framkvæmdarráðstafanir sem miða 
einkum að því: 

a) að stuðla að sameiginlegri nálgun við framkvæmd þessarar 
tilskipunar, 

b) að hvetja eftirlitsyfirvöld til að fylgja samræmdri nálgun og 
túlkun á reglugerð (EBE) nr. 3820/85, 

c) að greiða fyrir skoðanaskiptum milli flutningsgeirans og 
eftirlitsyfirvalda. 
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14. gr. 

Samningaviðræður við þriðju lönd 

Þegar þessi tilskipun hefur öðlast gildi skal Bandalagið hefja 
samningaviðræður við viðkomandi þriðju lönd um beitingu 
reglna, sem eru jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í þessari 
tilskipun. 

Þar til niðurstöður úr þessum samningaviðræðum liggja fyrir 
skulu aðildarríkin láta gögn um eftirlit með ökutækjum frá 
þriðju löndum fylgja skýrslunni sem senda skal 
framkvæmdastjórninni í samræmi við. 2. mgr. 16. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 3820/85. 

15. gr. 

Uppfærsla viðaukanna 

Breytingar á viðaukunum, sem eru nauðsynlegar til að aðlaga 
þær að þróun bestu starfsvenja, skulu samþykktar í samræmi 
við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 12. gr. 

16. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
1. apríl 2007. Þau skulu þegar í stað senda fram-
kvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu 
milli viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar. 

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 senda framkvæmdastjórninni texta 
helstu ákvæða úr landslögum sem þau samþykkja um málefni 
sem tilskipun þessi nær til. 

17. gr. 

Niðurfelling 

1. Tilskipun 88/599/EBE falli úr gildi. 

2. Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir 
í þessa tilskipun. 

18. gr. 

Gildistaka 

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

19. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 
Gjört í Strassborg 15. mars 2006. 

 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. BORRELL FONTELLES H. WINKLER 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 
 

A-HLUTI 
 

VEGAEFTIRLIT 
 
Vegaeftirlit skal að öllu jöfnu taka til eftirfarandi atriða: 
 
1) daglegs og vikulegs aksturstíma, vinnuhlés og daglegs og vikulegs hvíldartíma og einnig ökuritaskífa undanfarinna daga 

sem skulu vera í ökutækinu í samræmi við 7. mgr. 15. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3821/85, og/eða upplýsinga sem eru 
geymdar fyrir sama tímabil á ökumannskortinu og/eða í minni skráningarbúnaðarins í samræmi við II. viðauka við þessa 
tilskipun, og/eða á útprenti, 

 
2) að því er varðar tímabilið, sem um getur í 7. mgr. 15. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3821/85, þeirra tilvika þegar ökutækinu 

er ekið hraðar en leyfilegt er, sem eru skilgreind sem þau tímabil, yfir eina mínútu að lengd, þar sem hraði ökutækisins 
fer yfir 90 km/klst., fyrir ökutæki í flokki N3, eða 105 km/klst., fyrir ökutæki í flokki M3 (flokkar N3 og M3 eru 
skilgreindir í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE frá 6. febrúar 1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna um 
gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (1)), 

 
3) eftir því sem við á, andartakshraða sem ökutækið nær og skráningarbúnaðurinn nemur að hámarki næstliðnar 24 

klukkustundir sem ökutækið var í notkun, 
 
4) að skráningarbúnaður starfi rétt (athugun á því hvort búnaðurinn og/eða ökumannskortið og/eða ökuritaskífurnar hafi 

verið misnotuð) eða, eftir atvikum, að þau skjöl, sem um getur í 5. mgr. 14. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3820/85, séu fyrir 
hendi. 

 
B-HLUTI 

 
EFTIRLIT Á ATHAFNASVÆÐUM FYRIRTÆKJA 

 
Kanna skal eftirfarandi atriði á athafnasvæðum fyrirtækja auk þeirra sem sett eru fram í A-hluta: 
 
1) vikulegan hvíldar- og aksturstíma milli þessara hvíldartíma, 
 
2) hvort tveggja vikna takmörk á aksturstíma séu virt, 
 
3) ökuritaskífur, gögn af skráningarhluta ökurita og ökumannskorti ásamt útprenti. 
 
Ef uppvíst verður um brot er aðildarríkjunum heimilt, ef við á, að kanna hvort aðrir í flutningakeðjunni séu samábyrgir sem 
hvatamenn eða vitorðsmenn, s.s. framsendendur, vöruflutningsaðilar eða verktakar, ásamt því hvort samningar um veitingu 
flutningaþjónustu séu þannig að unnt sé að fara að ákvæðum reglugerða (EBE) nr. 3820/85 og (EBE) nr. 3821/85. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/28/EB (Stjtíð. ESB L 65, 

7.3.2006, bls. 27). 
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II. VIÐAUKI 
 

Staðalbúnaður sem eftirlitsyfirvöld skulu hafa til umráða 
 
Aðildarríki skulu sjá til þess að eftirlitsyfirvöld hafi eftirfarandi staðalbúnað til umráða er þau sinna skyldum sínum skv. 
I. viðauka: 
 
1) búnað sem getur hlaðið niður gögnum af skráningarhluta ökurita og ökumannskorti stafræna ökuritans, lesið og greint 

gögn og/eða flutt niðurstöður í miðlægan gagnagrunn til greiningar, 
 
2) búnað til að yfirfara ökuritaskífurnar. 
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III. VIÐAUKI 
 

Brot 
 
Í eftirfarandi skrá, sem ekki er tæmandi, eru leiðbeiningar um hvað telst vera brot að því er þessa tilskipun varðar í samræmi 
við 3. mgr. 9. gr. 
 
1) að fara yfir daglegan, vikulegan eða tveggja vikna hámarksaksturstíma, 
 
2) að virða að vettugi daglegan eða vikulegan lágmarkshvíldartíma, 
 
3) að virða að vettugi lágmarksvinnuhlé, 
 
4) að fara ekki að kröfum í reglugerð (EBE) nr. 3821/85 um uppsetningu ökurita. 
 

 
 


