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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2006/94/EB                             2009/EES/37/11 

frá 12. desember 2006 

um setningu sameiginlegra reglna um tiltekna vöruflutninga á vegum (*) 

(kerfisbundin útgáfa)  

 

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), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fyrsta tilskipun ráðsins frá 23. júlí 1962 um setningu 
tiltekinna sameiginlegra reglna um millilandaflutninga 
(vöruflutninga á vegum gegn gjaldi) (3) hefur nokkrum 
sinnum verið breytt í veigamiklum atriðum (4). Til 
glöggvunar og hagræðingar ber því að kerfisbinda þessa 
tilskipun. 

2) Sameiginleg stefna í flutningamálum felst m.a. í því að 
mæla fyrir um sameiginlegar reglur um 
millilandaflutninga á vegum til eða frá yfirráðasvæði 
aðildarríkis eða um yfirráðasvæði eins eða fleiri 
aðildarríkja. Setja verður þessar reglur með þeim hætti 
að þær stuðli að því að starfsemi innri 
flutningamarkaðarins gangi snurðulaust fyrir sig. 

3) Nauðsynlegt er að tryggja að vöruflutningar á vegum 
milli landa aukist smám saman með tilliti til breytinga á 
viðskiptum og vöruflutningum innan Bandalagsins. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 374, 27.12.2006, bls. 5. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 88/2007 frá 6. júlí 2007 
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 60, 13.12.2007,  
bls. 24. 

(1) Stjtíð. ESB C 241, 28.9.2004, bls. 19. 
(2) Álit Evrópuþingsins frá 21. apríl 2004 (Stjtíð. ESB C 104 E, 30.4.2004, bls. 

545) og ákvörðun ráðsins frá 14. nóvember 2006. 
(3) Stjtíð. EB L 70, 6.8.1962, bls. 2005/62. Tilskipuninni var síðast breytt með 

reglugerð (EBE) nr. 881/92 (Stjtíð. EB L 95, 9.4.1992, bls. 1). 
(4) Sjá A-hluta í II. viðauka. 

4) Tiltekinn fjöldi flutninga var undanþeginn hvers kyns 
kvótafyrirkomulagi og leyfisveitingarkerfi fyrir 
flutninga. Í því skyni að skipuleggja markaðinn, sem var 
innleiddur með reglugerð ráðsins (EBE) nr. 881/92 frá 
26. mars 1992 um aðgang að vöruflutningamarkaðinum 
á vegum innan Bandalagsins til eða frá yfirráðasvæði 
aðildarríkis eða um yfirráðasvæði eins eða fleiri 
aðildarríkja(5), skal viðhalda kerfi undanþágna frá leyfi 
Bandalagsins og hvers kyns öðrum leyfisveitingakerfum 
í tengslum við sumar tegundir flutninga vegna sérstaks 
eðlis þeirra. 

5) Þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á skuldbindingar 
aðildarríkjanna varðandi fresti til að taka upp í landslög 
og beita tilskipununum sem eru tilgreindar í B-hluta II. 
viðauka. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

1. Samkvæmt skilyrðunum, sem mælt er fyrir um í 2. mgr., 
skulu aðildarríkin gefa frjálsar þær tegundir millilandaflutninga 
á vegum, gegn gjaldi eða fyrir eigin reikning, sem tilgreindar 
eru í I. viðauka þar sem flutningurinn fer fram til eða frá 
yfirráðasvæði eða í gegnum það. 

2. Tilteknir flutningar og ferðir án farms, sem tengjast þeim 
flutningum sem tilgreindir eru í I. viðauka, skulu fá undanþágu 
frá leyfi Bandalagsins og önnur flutningsleyfi. 

2. gr. 

Þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á skilyrðin sem aðildarríkin 
setja ríkisborgurum sínum í tengslum við heimild þeirra til að 
stunda þá starfsemi sem um getur í þessari tilskipun. 

3. gr. 

Fyrsta tilskipun ráðsins frá 23. júlí 1962 um setningu 
sameiginlegra reglna um tiltekna vöruflutninga á vegum er hér 
með felld úr gildi, með fyrirvara um skuldbindingar 
aðildarríkjanna varðandi fresti til að taka upp í landslög og 
beita tilskipunum sem tilgreindar eru í B hluta II. viðauka. 

________________  

(5) Stjtíð. EB L 95, 9.4.1992, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
aðildarlögunum frá 2003. 
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Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í 
þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunni í III. viðauka. 

 

4. gr. 

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

5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Strassborg 12. desember 2006. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. BORRELL FONTELLES M. PEKKARINEN 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

Tilteknir flutningar sem skulu undanþegnir leyfum Bandalagsins og öðrum leyfum 

1. Póstflutningar sem eiga sér stað innan ramma opinberrar þjónustu. 

2. Flutningar á ökutækjum sem hafa orðið fyrir tjóni eða bilað. 

3. Vöruflutningar með vélknúnum ökutækjum þar sem leyfileg þyngd með hleðslu, þ.m.t. eftirvagnar, fer ekki yfir sex tonn 
eða þar sem leyfilegur farmþungi, þ.m.t. eftirvagnar, fer ekki yfir 3,5 tonn. 

4. Vöruflutningar með vélknúnum ökutækjum, að því tilskildu að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt: 

a) vörurnar, sem eru fluttar, verða að vera eign fyrirtækisins eða fyrirtækið verður að hafa selt, keypt, leigt út eða leigt 
sér vörurnar, framleitt þær, unnið úr þeim, meðhöndlað eða gert við þær, 

b) tilgangur ferðarinnar verður að vera sá að flytja vörur til eða frá fyrirtæki eða flytja þær annaðhvort innan 
fyrirtækisins eða utan þess til eigin nota, 

c) starfsmenn fyrirtækisins verða að aka vélknúnu ökutækjunum sem eru notuð við slíka flutninga, 

d) ökutækin, sem flytja vörurnar, verða að vera í eigu fyrirtækisins eða keypt með afborgunum eða tekin á leigu og í 
síðastnefnda tilvikinu að því tilskildu að uppfyllt séu skilyrði tilskipunar Evrópuráðsins og þingsins 2006/1/EB frá 
18. janúar 2006 um notkun ökutækja sem leigð eru án ökumanna til vöruflutninga á vegum (1). 

Þetta ákvæði gildir ekki um notkun varabifreiðar þegar ökutækið, sem er venjulega notað, er bilað tímabundið, 

e) flutningurinn verður að vera viðbótarstarfsemi við heildarstarfsemi fyrirtækisins. 

5. Flutningar á lyfjum, læknisfræðilegum búnaði og tækjum og öðrum vörum sem eru nauðsynlegar fyrir neyðaraðstoð, 
einkum náttúruhamfarir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. ESB L 33, 4.2.2006, bls. 82. 
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II. VIÐAUKI 

A-HLUTI 

Niðurfelld tilskipun og síðari breytingar 

Fyrsta tilskipun ráðsins frá 23. júlí 1962 um setningu tiltekinna sameiginlegra reglna um 
millilandaflutninga (vöruflutninga á vegum gegn gjaldi) 

(Stjtíð. EB 70, 6.8.1962, bls. 2005/62) 

 

Tilskipun ráðsins 72/426/EBE 
(Stjtíð. EB L 291, 28.12.1972, bls. 155) 

 

Tilskipun ráðsins 74/149/EBE 
(Stjtíð. EB L 84, 28.3.1974, bls. 8) 

 

Tilskipun ráðsins 77/158/EBE 
(Stjtíð. EB L 48, 19.2.1977, bls. 30) 

 

Tilskipun ráðsins 78/175/EBE 
(Stjtíð. EB L 54, 25.2.1978, bls. 18) 

 

Tilskipun ráðsins 80/49/EBE 
(Stjtíð. EB L 18, 24.1.1980, bls. 23) 

 

Tilskipun ráðsins 82/50/EBE 
(Stjtíð. EB L 27, 4.2.1982, bls. 22) 

 

Tilskipun ráðsins 83/572/EBE 
(Stjtíð. EB L 332, 28.11.1983, bls. 33) 

eingöngu 2. gr. 

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

eingöngu 6. gr. 

Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 881/92 
(Stjtíð. EB L 95, 9.4.1992, bls. 1) 

eingöngu 13. gr. 

 

 

B-HLUTI 

Skrá yfir fresti til að taka upp í landslög og beita tilskipunum (eins og um getur í 3. gr.) 

 

Tilskipun Frestur til að taka upp í lög Gildistökudagur 
Fyrsta tilskipun ráðsins frá 23. júlí 1962 
um setningu tiltekinna sameiginlegra 
reglna um millilandaflutninga 
(vöruflutninga á vegum gegn gjaldi) 

31. desember 1962  

72/426/EBE __  
74/149/EBE __ 1. júlí 1974 
77/158/EBE 1. júlí 1977  
78/175/EBE 1. júlí 1978  
80/49/EBE __ 1. júlí 1980 
82/50/EBE 1. janúar 1983  
83/572/EBE 1. janúar 1984  
84/647/EBE 30. júní 1986  
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III. VIÐAUKI 

SAMSVÖRUNARTAFLA 

 

Fyrsta tilskipun ráðsins frá 23. júlí 1962 um setningu sameiginlegra 
reglna um tiltekna vöruflutninga á vegum Þessi tilskipun 

1. gr. 1. gr. 
2. gr. __ 
3. gr. 2. gr. 
__ 3. gr. 
__ 4. gr. 
4. gr. 5. gr. 
Viðauki I. viðauki 
__ II. viðauki 
__ III. viðauki 
 

 

 


