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EES-STOFNANIR
SAmEIgINLEgA EES-NEFNdIN

TILSKIPUN EVRÓPUÞINgSINS Og RÁÐSINS 2006/126/EB               

frá 20. desember 2006

um ökuskírteini (endurútgefin) (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
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) Umtalsverðar breytingar hafa verið gerðar í nokkur 
skipti á tilskipun ráðsins 91/439/EBE frá 29. júlí 1991 
um ökuskírteini (3). Þar eð nú er verið að gera frekari 
breytingar á tilskipuninni er æskilegt, til glöggvunar, að 
endurútgefa viðkomandi ákvæði.

2) Reglur um ökuskírteini eru veigamiklir þættir 
í sameiginlegri stefnu í flutningamálum, þær auka 
umferðaröryggi og auðvelda frjálsa för fólks sem tekur 
sér búsetu í öðru aðildarríki en ríkinu þar sem  skírteinið 
er gefið út. Þar eð notkun einstaklingsfarartækja er mikil 
stuðlar það að frjálsri för og staðfesturétti fólks að hafa 
ökuskírteini sem er viðurkennt í gistiaðildarríki. Þrátt 
fyrir framfarir, sem hafa orðið með því að samræma 
reglur um ökuskírteini, er enn verulegur munur milli 
aðildarríkjanna á reglum um það hve oft skuli endurnýja 
ökuskírteini og um undirflokka ökutækja, sem þarf 
að samræma betur, til þess að stuðla að framkvæmd á 
stefnumálum Bandalagsins.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 403, 30.12.2006, bls. 18. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2008 frá 14. 
mars 2008 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi)) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við  Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 42, 
10.7.2008, p. 13.

(1) Stjtíð. ESB C 112, 30.4. 2004, bls. 34.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 23. febrúar 2005 (Stjtíð. ESB C 304 E, 1.12.2005, 

bls. 202), sameiginleg afstaða ráðsins frá 18. september 2006 (Stjtíð. ESB C 
295 E, 5.12.2006, bls. 1) og afstaða Evrópuþingsins frá 14. desember 2006 
(hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB). Ákvörðun ráðsins frá 19. 
desember 2006.

(3) Stjtíð. EB L 237, 24. 8. 1991, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð.  ESB L 
284, 22.7.2005, bls. 1).

3) Sá möguleiki að mæla fyrir um ákvæði í landslögum, 
að því er varðar þann gildistíma, sem kveðið er á um í 
tilskipun 91/439/EBE, hefur í för með sér að mismunandi 
reglur gilda samtímis í ýmsum aðildarríkjum og meira en 
110 mismunandi fyrirmyndir að ökuskírteinum gilda í 
aðildarríkjunum. Þetta hefur í för með sér ógagnsæi sem 
gerir ríkisborgurum, lögreglu og stjórnsýslustofnunum, 
sem bera ábyrgð á ökuskírteinum, erfitt fyrir og leiðir til 
fölsunar skjala sem stundum geta verið nokkurra áratuga 
gömul.

4) Til þess að ein evrópsk fyrirmynd að ökuskírteini 
verði ekki aðeins viðbót við þær 110 fyrirmyndir, sem 
nú þegar eru í notkun, skulu aðildarríkin gera allar 
nauðsynlegar ráðstafanir til að gefa út þessa einu gerð 
fyrir alla handhafa skírteinis.

5) Tilskipun þessi skal ekki hafa áhrif á ökuréttindi sem 
hafa verið veitt eða verið aflað fyrir gildistökudag 
hennar.

6) Ökuskírteini eru viðurkennd gagnkvæmt. Aðildarríkin 
ættu að geta beitt þeim gildistíma, sem er mælt fyrir 
um í þessari tilskipun, að því er varðar ökuskírteini án 
takmarkaðs stjórnsýslulegs gildistíma, sem er gefið 
út í öðru aðildarríki, ef handhafi þess hefur búið á 
yfirráðasvæði þeirra lengur en í tvö ár

7) Með því að taka upp stjórnsýslulegan gildistíma 
nýrra ökuskírteina ætti að vera unnt, við reglubundna 
endurnýjun, að taka upp nýjustu aðferðir til að koma í 
veg fyrir falsanir, að láta fara fram læknisskoðun eða 
beita öðrum ráðstöfunum sem aðildarríkin kveða á um.
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8) Með tilliti til umferðaröryggis er rétt að mæla fyrir um 
lágmarkskröfur við útgáfu ökuskírteina. Nauðsynlegt er 
að samræma staðla fyrir ökupróf og ökuskírteini. Í því 
augnamiði er rétt að skilgreina þekkingu, leikni og færni 
til að aka ökutæki, byggja skal ökuprófið á þessum 
viðmiðunum og skilgreina skal á nýjan leik 
lágmarkskröfur um líkamlega og andlega hæfni til þess 
að aka slíkum ökutækjum. 

9) Þegar ökuskírteini er gefið út og síðan með jöfnu 
millibili skal leggja fram sönnun þess að ökumenn 
ökutækja til farþega- og vöruflutninga fullnægi 
lágmarkskröfum um líkamlega og andlega hæfni til þess 
að aka þeim. Slíkt reglubundið eftirlit í samræmi við 
reglur í hverju aðildarríki um að fullnægja 
lágmarkskröfum stuðlar að frjálsri för fólks, kemur í veg 
fyrir röskun á samkeppni og tekur meira tillit til 
sérstakrar ábyrgðar ökumanna slíkra ökutækja. 
Aðildarríkjunum skal leyft að krefjast læknisskoðunar til 
að tryggja að lágmarkskröfum um líkamlega og andlega 
hæfni til þess að aka öðrum ökutækjum sé fullnægt. Með 
skírskotun til gagnsæis skal slík skoðun falla saman við 
endurnýjun ökuskírteina og ákvarðast því af gildistíma 
ökuskírteinis. 

10) Nauðsynlegt er að skerpa meginregluna um veitingu 
ökuleyfis í áföngum þegar um er að ræða flokka 
ökutækja á tveimur hjólum og flokka ökutækja til 
farþega- og vöruflutninga. 

11) Samt sem áður skal aðildarríkjum leyft að setja hærra 
aldurstakmark að því er varðar akstur í tilteknum 
flokkum ökutækja til þess að stuðla enn frekar að 
umferðaröryggi. Í undantekningartilvikum skal 
aðildarríkjum leyft að setja lægra aldurstakmark til þess 
að taka tillit til aðstæðna í eigin landi. 

12) Skilgreiningarnar á flokkunum skulu endurspegla betur 
tæknilega eiginleika viðkomandi ökutækja og þá leikni 
sem þarf til að aka þeim. 

13) Með því að taka upp ökuskírteini fyrir létt bifhjól eykst 
umferðaröryggi, einkum með tilliti til yngstu 
ökumannanna sem, samkvæmt tölfræðilegum 
upplýsingum, lenda oftast í umferðarslysum. 

14) Samþykkja skal sértæk ákvæði í því skyni að auðvelda 
líkamlega fötluðum einstaklingum akstur ökutækja. 

15) Af ástæðum sem tengjast umferðaröryggi ættu 
aðildarríkin að geta beitt ákvæðum í landslögum um 
afturköllun, tímabundna sviptingu, endurnýjun og 
ógildingu ökuskírteina gagnvart öllum handhöfum 
skírteinis sem hafa fasta búsetu á yfirráðasvæði þeirra. 

16) Í stað fyrirmyndar að ökuskírteini, sem er sett fram í 
tilskipun 91/439/EBE, skal koma ein fyrirmynd í formi 
plastkorts. Samtímis þarf að aðlaga þessa fyrirmynd að 
ökuskírteini með tilliti til upptöku nýs flokks 
ökuskírteina fyrir létt bifhjól og nýs flokks ökuskírteina 
fyrir bifhjól. 

17) Valfrjáls upptaka örflögu í nýju plastkortafyrirmyndina 
að ökuskírteini ætti að gera aðildarríkjunum kleift að efla 
enn frekar vernd gegn svikum. Aðildarríkin skulu hafa 
svigrúm til þess að setja landsbundnar upplýsingar í 
örflöguna, svo fremi það hafi ekki áhrif á upplýsingar 
sem eru aðgengilegar öllum. Framkvæmdastjórnin skal 
ákveða tæknilegar kröfur fyrir örflöguna með aðstoð 
nefndarinnar um ökuskírteini. 

18) Fastsetja skal lágmarkskröfur, er varða aðgang að starfi 
prófdómara og kröfur um þjálfun prófdómara, til þess að 
efla þekkingu og færni prófdómara og tryggja þannig 
hlutlægara mat á umsækjendum um ökuskírteini og 
samræmdari ökupróf. 

19) Nefndinni skal leyft að aðlaga I. til VI. viðauka að 
framförum í vísindum og tækni. 

20) 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). 

21) Framkvæmdastjórnin skal einkum fá heimild til þess að 
fastsetja nauðsynlegar viðmiðanir fyrir beitingu þessarar 
tilskipunar. Þar eð þessar ráðstafanir eru almenns eðlis 
og þeim er ætlað að breyta veigalitlum þáttum í þessari 
tilskipun skulu þær samþykktar í samræmi við 
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem kveðið er á 
um í 5. gr. a í ákvörðun 1999/468/EB. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun 
2006/512/EB (Stjtíð. ESB L 200, 22.7.2006, bls. 11). 
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22) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum 
þessarar tilskipunar og þeim verður betur náð á vettvangi 
Bandalagsins, vegna þess hve aðgerðirnar eru 
umfangsmiklar og hafa víðtæk áhrif, er Bandalaginu 
heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við 
dreifræðisregluna eins og fram kemur í 5. gr. sáttmálans. 
Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett 
fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn 
krefur í þessari tilskipun til að ná þessum markmiðum. 

23) 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 VII. 
viðauka. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Fyrirmynd að ökuskírteini 

1. Aðildarríkin skulu taka upp landsbundið ökuskírteini að 
fyrirmynd Bandalagsins, sem er sett fram í I. viðauka, í 
samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar. Á  táknmyndinni á 
framhlið fyrirmyndar að ökuskírteini Bandalagsins skal vera 
auðkennisstafur eða -stafir aðildarríkis þar sem ökuskírteinið er 
gefið út. 

2. Með fyrirvara um gagnaverndarreglur er aðildarríkjunum 
heimilt að koma fyrir geymslumiðli (örflögu) á ökuskírteininu 
um leið og framkvæmdastjórnin hefur, í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 9. gr., mælt fyrir um 
kröfurnar, er varða örflöguna, sem um getur í I. viðauka og er 
ætlað að breyta veigalitlum þáttum í þessari tilskipun með því 
að bæta við hana. Þessar kröfur taka til EB-
gerðarviðurkenningar, sem því aðeins skal veitt að sýnt hafi 
verið fram á að örflagan sé varin gegn tilraunum til að eiga við 
upplýsingar eða breyta þeim. 

3. Örflagan skal innihalda þær samræmdu upplýsingar um 
ökuskírteini sem tilgreindar eru í I. viðauka. 

Að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina er aðildarríkjunum 
heimilt að geyma viðbótarupplýsingar, svo fremi að það trufli 
ekki framkvæmd þessarar tilskipunar. 

Í samræmi við málsmeðferðina, sem um getur í 2. mgr. 9. gr., 
er framkvæmdastjórninni heimilt að breyta I. viðauka til þess 
að tryggja rekstrarsamhæfi til framtíðar. 

4. Með samþykki framkvæmdastjórnarinnar geta aðildarríkin 
breytt fyrirmyndinni í I. viðauka að því marki sem er 
nauðsynlegt vegna tölvuvinnslu ökuskírteina. 

2. gr. 

Gagnkvæm viðurkenning 

1. Ökuskírteini sem gefin eru út í aðildarríkjunum skulu 
viðurkennd gagnkvæmt af aðildarríkjunum. 

2. Þegar handhafi gilds landsbundins ökuskírteinis, án þ ess 
stjórnsýslulega gildistíma sem kemur fram í 2. mgr. 7. gr., 
tekur sér fasta búsetu í öðru aðildarríki en ríkinu þar sem 
ökuskírteinið er gefið út getur gistiríkið látið, að því er 
ökuskírteinið varðar, þann stjórnsýslulega gildistíma, sem fram 
kemur í þeirri grein, gilda með því að endurnýja ökuskírteinið 
frá og með tveimur árum eftir þann dag þegar handhafinn tekur 
sér fasta búsetu á yfirráðasvæði þess. 

3. gr. 

Ráðstafanir gegn fölsun 

1. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að  
koma í veg fyrir fölsun ökuskírteina, þ.m.t. fyrirmynd að 
ökuskírteini sem er gefið út fyrir gildistöku þessarar 
tilskipunar. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni. 

2. Efnið í ökuskírteininu, eins og sett er fram í I. viðauka, skal 
tryggt gegn fölsun með því að nota forskriftirnar, sem ætlað er 
að breyta veigalitlum þáttum í þessari tilskipun með því að 
bæta við hana, og sem framkvæmdastjórnin mælir fyrir um í 
samræmi við málsmeðferðina í 2. mgr. 9. gr. Aðildarríkjunum 
er frjálst að bæta við fleiri öryggisþáttum. 

3. Aðildarríkin skulu sjá til þess að eigi síðar en 19. janúar 
2033 fullnægi öll ökuskírteini, sem eru gefin út eða eru í 
notkun, öllum kröfum þessarar tilskipunar. 

4. gr. 

Flokkar, skilgreiningar og lágmarksaldur 

1. Ökuskírteinið, sem kveðið er á um í 1. gr., heimilar akstur 
aflknúinna ökutækja í flokkum sem eru skilgreindir hér á eftir. 
Það má gefa út frá þeim lágmarksaldri sem er tilgreindur fyrir 
hvern flokk. „Aflknúið ökutæki“: ökutæki sem gengur fyrir 
eigin vélarafli og er ætlað til aksturs á vegum, að undanskildum 
ökutækjum sem fara eftir járnbrautarteinum. 
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2. létt bifhjól: 

Flokkur AM: 

— ökutæki á tveimur eða þremur hjólum með 
hámarkshönnunarhraða sem er ekki meiri en 45 km/klst., 
eins og þau eru skilgreind í a-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/24/EB frá 18. mars 2002 
um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum á 
tveimur eða þremur hjólum (1), (þó ekki ef þau eru með 
hámarkshönnunarhraða sem er minni eða jafnmikill og 25 
km/klst.) og létt fjórhjól eins og þau eru skilgreind í a-lið 3. 
mgr. 1. gr. tilskipunar 2002/24/EB, 

— lágmarksaldur fyrir flokk AM skal vera 16 ár, 

3. bifhjól með eða án hliðarvagns og bifhjól á þremur hjólum: 

— „bifhjól“: ökutæki á tveimur hjólum með eða án 
hliðarvagns, eins og þau eru skilgreind í b-lið 2. mgr. 1. gr. 
tilskipunar 2002/24/EB, 

— „bifhjól á þremur hjólum“: ökutæki á þremur samhverfum 
hjólum, eins og þau eru skilgreind í c-lið 2. mgr. 1. gr. 
tilskipunar 2002/24/EB, 

a) flokkur A1: 

— bifhjól með sprengirými sem er ekki yfir 125 
rúmsentimetrum, afl sem er ekki yfir 11 kW og 
afl/þyngdarhlutfall sem er ekki yfir 0,1 kW/kg, 

— bifhjól á þremur hjólum með afl sem er ekki yfir 15 
kW, 

— lágmarksaldur fyrir flokk A1 skal vera 16 ár, 

b) flokkur A2: 

— bifhjól með afl sem er ekki yfir 35 kW og 
afl/þyngdarhlutfall sem er ekki yfir 0,2 kW/kg og er 
ekki byggt á ökutæki með meira en tvöfalt afl þess, 

— lágmarksaldur fyrir flokk A2 skal vera 18 ár, 

c) flokkur A: 

i. bifhjól 

— lágmarksaldur fyrir flokk A skal vera 20 ár. Samt 
sem áður skal leyfi til að aka bifhjólum í þessum 
flokki vera með fyrirvara um að ökumaðurinn hafi 
a.m.k. tveggja ára reynslu af akstri bifhjóla á 
grundvelli ökuskírteinis fyrir flokk A2. Hægt er að 
víkja frá þessari kröfu ef ökumaðurinn er orðinn 24 
ára, 

ii. bifhjól á þremur hjólum með afl yfir 15 kW, 

— lágmarksaldur fyrir bifhjól á þremur hjólum með 
afl  yfir 15 kW skal vera 21 ár. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 124, 9.5.2002, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/30/EB (Stjtíð. ESB L 106, 
27.4.2005, bls. 17). 

4. Vélknúin ökutæki: 

— „vélknúið ökutæki“: aflknúið ökutæki, sem er venjulega 
notað til fólks- eða vöruflutninga á vegum eða til að draga 
vagna sem flytja fólk eða vörur. Til þessara ökutækja 
teljast rafknúnir strætisvagnar, þ.e. ökutæki sem eru tengd 
við raflínu og fara ekki eftir teinum. Dráttarvélar fyrir 
landbúnað eða skógrækt teljast ekki til þessara ökutækja, 

— „dráttarvél fyrir landbúnað eða skógrækt“: aflknúið 
ökutæki á hjólum eða beltum, sem hefur a.m.k. tvo ása og 
notagildi þess er aðallega fólgið í dráttaraflinu þar sem það 
er sérstaklega hannað til þess að draga, ýta, flytja eða knýja 
ákveðnar vélar, verkfæri eða eftirvagna til notkunar í 
landbúnaði eða skógrækt og gegnir einungis aukahlutverki 
við flutning á fólki eða vörum eða við að draga vagna sem 
flytja fólk eða vörur, 

a) flokkur B1: 

— fjórhjól, eins og þau eru skilgreind í b-lið 3. mgr. 1. gr. 
tilskipunar 2002/24/EB, 

— lágmarksaldur fyrir flokk B1 skal vera 16 ár, 

— flokkur B1 er valfrjáls; í aðildarríkjum, sem ekki taka 
upp þennan flokk ökuskírteina, er ökuskírteinis fyrir 
flokk B krafist við akstur slíkra ökutækja, 

b) flokkur B: 

vélknúin ökutæki þar sem leyfilegur hámarksmassi er ekki 
yfir 3 500 kg og sem eru hönnuð og smíðuð fyrir flutning á 
ekki fleiri en átta farþegum auk ökumanns; ökutæki í 
þessum flokki má tengja við eftirvagn þ ar sem leyfilegur 
hámarksmassi er ekki meiri en 750 kg. 

Með fyrirvara um ákvæði í reglum um 
gerðarviðurkenningu fyrir viðkomandi ökutæki má tengja 
við ökutæki í þessum flokki eftirvagn með leyfilegan 
hámarksmassa yfir 750 kg, að því tilskildu að leyfilegur 
hámarksmassi þessa samtengda ökutækis fari ekki yfir 4 
250 kg. Þegar slíkt samtengt ökutæki fer yfir 3 500 kg 
skulu aðildarríkin, í samræmi við ákvæði V. viðauka, gera 
þá kröfu að einungis megi aka því þegar: 

— þjálfun er lokið eða 

— lokið er verklegu prófi. 
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Aðildarríkin geta einnig gert þá kröfu að bæði þurfi að 
ljúka slíkri þjálfun og standast verklegt próf 

Aðildarríkin skulu tilgreina á ökuskírteininu, með  
viðeigandi tákntölu Bandalagsins, rétt til aksturs slíks 
samtengds ökutækis. 

Lágmarksaldur fyrir flokk B skal vera 18 ár, 

c) flokkur BE: 

— með fyrirvara um ákvæði í reglum um 
gerðarviðurkenningu fyrir viðkomandi ökutæki, 
samtengd ökutæki sem samanstanda af dráttartæki í 
flokki B og eftirvagni eða festivagni þar sem leyfilegur 
hámarksmassi eftirvagns eða festivagns er ekki yfir 3 
500 kg, 

— lágmarksaldur fyrir flokk BE skal vera 18 ár, 

d) flokkur C1: 

vélknúin ökutæki önnur en þau sem eru í flokki D1 eða D 
þar sem leyfilegur hámarksmassi er yfir 3 500 kg, en ekki 
yfir 7 500 kg, og eru hönnuð og smíðuð fyrir flutning á 
ekki fleiri en átta farþegum auk ökumanns; við ökutæki í 
þessum flokki má tengja eftirvagn þ ar sem leyfilegur 
hámarksmassi er ekki yfir 750 kg, 

e) Flokkur C1E: 

— með fyrirvara um ákvæði í reglum um 
gerðarviðurkenningu fyrir viðkomandi ökutæki, 
samtengd ökutæki þar sem dráttartækið er í flokki C1 
og leyfilegur hámarksmassi eftirvagns eða festivagns er 
yfir 750 kg, að því tilskildu að leyfilegur hámarksmassi 
þessa samtengda ökutækis fari ekki yfir 12 000 kg, 

— með fyrirvara um ákvæði í reglum um 
gerðarviðurkenningu fyrir viðkomandi ökutæki, 
samtengd ökutæki þar sem dráttartækið er í flokki B og 
leyfilegur massi eftirvagns eða festivagns er yfir 3 500 
kg, að því tilskildu að leyfilegur massi þessa samtengda 
ökutækis fari ekki yfir 12 000 kg, 

— lágmarksaldur fyrir flokka C1 og C1E skal vera 18 ár 
með fyrirvara um ákvæði um akstur slíkra ökutækja í 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/59/EB frá 15. 
júlí 2003 um grunnþjálfun og reglubundna þjálfun 
ökumanna tiltekinna ökutækja til vöru- eða 
farþegaflutninga (1); 

f) flokkur C: 

________________  

(1)  Stjtíð ESB L 226, 10.9. 2003, bls. 4. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun ráðsins 2004/66/EB (Stjtíð. ESB L 168, 1.5.2004, bls. 35). 

vélknúin ökutæki önnur en í flokki D1 eða D þar sem 
leyfilegur hámarksmassi er yfir 3 500 kg og sem eru 
hönnuð og smíðuð fyrir flutning á ekki fleiri en átta 
farþegum auk ökumanns; við ökutæki í þessum flokki má 
tengja eftirvagn þar sem leyfilegur hámarksmassi fer ekki 
yfir 750 kg. 

g) flokkur CE: 

— með fyrirvara um ákvæði í reglum um 
gerðarviðurkenningu fyrir viðkomandi ökutæki, 
samtengd ökutæki þar sem dráttartækið er í flokki C og 
leyfilegur hámarksmassi eftirvagns eða festivagns er 
yfir 750 kg, 

— lágmarksaldur fyrir flokka C og CE skal vera 21 ár með 
fyrirvara um ákvæði um akstur slíkra ökutækja í 
tilskipun 2003/59/EB, 

h) flokkur D1: 

vélknúin ökutæki sem eru hönnuð og smíðuð fyrir flutning 
á ekki fleiri en 16 farþegum auk ökumanns og með 
hámarkslengd sem er ekki yfir 8 m; við ökutæki í þessum 
flokki má tengja eftirvagn þar sem leyfilegur hámarksmassi 
er ekki yfir 750 kg, 

i) flokkur D1E: 

— með fyrirvara um ákvæði í reglum um 
gerðarviðurkenningu fyrir viðkomandi ökutæki, 
samtengd ökutæki þar sem dráttartækið er í flokki D1 
og leyfilegur hámarksmassi eftirvagns er yfir 750 kg, 

— lágmarksaldur fyrir flokka D1 og D1E skal vera 21 ár, 
sbr. þó ákvæði um akstur slíkra ökutækja í tilskipun 
2003/59/EB, 

j) Flokkur D: 

vélknúin ökutæki sem eru hönnuð og smíðuð fyrir flutning 
á ekki fleiri en átta farþegum auk ökumanns. við vélknúin 
ökutæki, sem heimilt er að aka með ökuskírteini fyrir flokk 
D, má tengja eftirvagn þar sem leyfilegur hámarksmassi fer 
ekki yfir 750 kg, 

k) Flokkur DE: 

— með fyrirvara um ákvæði í reglum um 
gerðarviðurkenningu fyrir viðkomandi ökutæki, 
samtengd ökutæki þar sem dráttartækið er í flokki D og 
leyfður heildarmassi eftirvagns er yfir 750 kg, 
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— lágmarksaldur fyrir flokka D og DE skal vera 24 ár, 
sbr. þó ákvæði um akstur slíkra ökutækja í tilskipun 
2003/59/EB, 

5. Aðildarríkin geta, að fengnu samþykki 
framkvæmdastjórnarinnar, undanskilið frá ákvæðum þessarar 
greinar tilteknar sérgerðir af aflknúnum ökutækjum, s.s. 
ökutæki fyrir fatlaða. 

Aðildarríkin geta undanskilið frá ákvæðum þessarar greinar 
tiltekin ökutæki sem eru í notkun eða undir stjórn hers eða 
almannavarna. 

6. Aðildarríkin geta hækkað eða lækkað lágmarksaldur fyrir 
útgáfu ökuskírteina: 

a) fyrir flokk AM niður í 14 ár eða upp í 18 ár, 

b) fyrir flokk B1 upp í 18 ár, 

c) fyrir flokk A1 upp í 17 eða 18 ár, 

— ef tveggja ára munur er á lágmarksaldri fyrir flokk A1 
og lágmarksaldri fyrir flokk  A2 og 

— ef gerð er krafa um a.m.k. tveggja ára reynslu af 
bifhjólum í flokki A2 áður en veitt er leyfi til þess að 
aka bifhjólum í flokki A, eins og um getur í i. lið c-
liðar 3. mgr. 4. gr., 

d) fyrir flokka B og BE niður í 17 ár. 

Aðildarríkin geta lækkað lágmarksaldur fyrir flokk C í 18 ár og 
fyrir flokk D í 21 ár þegar um er að ræða: 

a) ökutæki slökkviliðs og ökutæki sem eru notuð til þess að 
halda uppi allsherjarreglu, 

b) ökutæki sem eru prófuð á vegum í tengslum við viðgerðir 
eða viðhald. 

Ökuskírteini, sem í samræmi við þessa málsgrein eru gefin út 
til einstaklinga sem eru yngri en fram kemur í 2. til 4. mgr., 
gilda aðeins á yfirráðasvæði útgáfuaðildarríkisins þar til 
handhafi skírteinisins nær þeim lágmarksaldri sem fram kemur 
í 2. til 4. mgr. 

Aðildarríkin geta á yfirráðasvæði sínu viðurkennt gildistíma 
ökuskírteina sem eru gefin út til ökumanna undir þeim 
lágmarksaldri sem fram kemur í 2. til 4. mgr. 

5. gr. 

Skilyrði og takmarkanir 

1. Á ökuskírteinum skulu koma fram þau skilyrði sem leyfi 
ökumanna til aksturs er háð. 

2. Ef einungis er leyfður akstur tiltekinna gerða ökutækja eða 
sérbúinna ökutækja vegna líkamlegrar fötlunar skal verklega 
prófið, sem kveðið er á um í 7. gr., tekið í slíku ökutæki. 

6. gr. 

Réttindi í áföngum og jafngildi milli flokka 

1. Útgáfa ökuskírteina skal háð eftirfarandi skilyrðum: 

a) ökuskírteini fyrir flokka C1, C, D1 og D skal aðeins veitt 
þeim ökumönnum sem þegar hafa leyfi til aksturs ökutækja 
í flokki B, 

b) ökuskírteini fyrir flokka BE, C1E, CE, D1E og DE skal 
aðeins veitt þeim ökumönnum sem þegar hafa leyfi til 
aksturs ökutækja í flokki B, C1, C, D1 eða D. 

2. Gildi ökuskírteina skal ákvarðað sem hér segir: 

a) ökuskírteini fyrir flokka C1E, CE, D1E eða DE gilda fyrir 
samtengd ökutæki í flokki BE, 

b) ökuskírteini fyrir flokk CE gilda fyrir flokk DE þegar 
handhafar þeirra hafa leyfi til aksturs ökutækja í flokki D, 

c) ökuskírteini fyrir flokk CE og DE gilda fyrir samtengd 
ökutæki í flokki C1E eða D1E, 

d) ökuskírteini fyrir hvaða flokk sem er gilda fyrir ökutæki í 
flokki AM. Samt sem áður getur aðildarríki, þegar um er að 
ræða ökuskírteini sem er gefið út á yfirráðasvæði þess, 
takmarkað jafngild leyfi fyrir flokk AM við flokka A1, A2 
og A ef það aðildarríki setur verklegt próf sem skilyrði 
fyrir því að fá ökuskírteini fyrir flokk AM, 

e) ökuskírteini fyrir flokk A2 gilda einnig fyrir flokk A1, 

f) ökuskírteini fyrir flokka A, B, C eða D gilda einnig fyrir 
flokka A1, A2, B1, C1 eða D1. 
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3. Aðildarríkin geta sett eftirfarandi reglur um jafngild leyfi á 
eigin yfirráðasvæði: 

a) ökuskírteini fyrir flokk B veitir rétt til aksturs bifhjóla á 
þremur hjólum með afl yfir 15 kW, að þ ví tilskildu að 
handhafi ökuskírteinis fyrir flokk B sé orðinn  21 árs, 

b) ökuskírteini fyrir flokk B veitir rétt til aksturs bifhjóla í 
flokki A1. 

Þar eð þessi málsgrein gildir aðeins á yfirráðasvæði aðildarríkja 
skulu þau ekki tilgreina á ökuskírteini að handhafi hafi rétt til 
að aka þessum ökutækjum 

4. Aðildarríkin geta, að höfðu samráði við 
framkvæmdastjórnina, heimilað á eigin yfirráðasvæði akstur: 

a) ökutækja í flokki D1 (með 3 500 kg leyfilegan 
hámarksmassa, fyrir utan sérbúnað vegna flutnings fatlaðra 
farþega) þegar um er að ræða 21 árs og eldri handhafa 
ökuskírteina sem gilda fyrir flokk B og voru veitt a.m.k. 
tveimur árum áður, að því tilskildu að ökutækin séu notuð í 
félagslegum tilgangi á vegum aðila sem notar þau ekki í 
atvinnuskyni og að ökumaðurinn leggi fram þjónustu sína 
endurgjaldslaust, 

b) ökutækja með yfir 3 500 kg leyfilegan hámarksmassa þegar 
um er að ræða 21 árs og eldri handhafa ökuskírteina sem 
gilda fyrir flokk B og voru veitt a.m.k. tveimur árum áður, 
að því tilskildu að ökutækin séu aðallega notuð kyrrstæð til 
kennslu eða tómstundaiðju, í félagslegum tilgangi á vegum 
aðila sem notar þau ekki í atvinnuskyni eða að 
ökutækjunum hafi verið breytt á þann hátt að ekki sé hægt 
að flytja í þeim fleiri en níu farþega eða neinar vörur aðrar 
en þær sem eru bráðnauðsynlegar fyrir þá notkun sem um 
er að ræða. 

7. gr. 

Útgáfa, gildistími og endurnýjun 

1. Útgáfa ökuskírteina er takmörkuð við þá umsækjendur: 

a) sem hafa staðist verklega prófið ásamt fræðilegu prófi og 
uppfylla læknisfræðilegar kröfur í samræmi við ákvæði II. 
og III. viðauka, 

b) sem hafa eingöngu staðist fræðilegt próf að því er varðar 
flokk AM; aðildarríkin geta krafist þess fyrir þennan flokk 
að umsækjendur hafi staðist verklegt próf og gengist undir 
læknisskoðun. 

Fyrir bifhjól með þ remur hjólum og fjórhjól í þ essum 
flokki geta aðildarríkin innleitt sérstakt verklegt próf. Til 
aðgreiningar á ökutækjum í flokki AM má fella 
landsbundna tákntölu inn í ökuskírteinið, 

c) sem, að því er varðar flokk A2 eða flokk A, uppfylla 
skilyrðið um a.m.k. tveggja ára reynslu á bifhjóli í flokki 
A1 eða flokki A2, hafa staðist verklegt próf eingöngu eða 
lokið þjálfun skv. VI. viðauka, 

d) sem hafa lokið þjálfun eða staðist verklegt próf eða hafa 
lokið þjálfun og staðist verklegt próf skv. V. viðauka, að 
því er varðar flokk B til aksturs samtengds ökutækis, eins 
og það er skilgreint í öðrum undirlið b-liðar 4. mgr. 4. gr., 

e) sem hafa fasta búsetu á yfirráðasvæði aðildarríkisins sem 
gefur út skírteinið eða geta lagt fram vottorð um að þeir 
hafi stundað nám þar í a.m.k. sex mánuði. 

2. a) Frá og með 19. janúar 2013 skal stjórnsýslulegur 
gildistími ökuskírteina, sem aðildarríki gefa út fyrir 
flokka AM, A1, A2, A, B, B1 og BE, vera 10 ár. 

Aðildarríki getur kosið að gefa út slík ökuskírteini með 
stjórnsýslulegum gildistíma sem er allt að því 15 ár. 

b) Frá og með 19. janúar 2013 skal stjórnsýslulegur 
gildistími ökuskírteina, sem aðildarríki gefa út fyrir 
flokka C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 og D1E, vera 5 ár. 

c) Endurnýjun ökuskírteinis getur sjálfkrafa haft í för með 
sér nýjan stjórnsýslulegan gildistíma, að því er varðar 
annan flokk eða aðra flokka þar sem handhafi 
skírteinisins hefur ökurétt, svo fremi að það sé í 
samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í þessari 
tilskipun. 

d) Örflaga skv. 1. gr. skal ekki vera forsenda þess að 
ökuskírteini sé gilt. Örflaga sem týnist, er ólæsileg eða 
skemmd á einhvern hátt skal ekki hafa áhrif á það hvort 
skjalið er í gildi. 

3. Endurnýjun ökuskírteina, þegar stjórnsýslulegur gildistími 
þeirra rennur út, skal vera með fyrirvara um: 

a) að haldið sé áfram að uppfylla þær lágmarkskröfur um 
líkamlega og andlega hæfni til að aka, sem eru settar fram í 
III. viðauka, að því er varðar ökuskírteini í flokkum C, CE, 
C1, C1E, D, DE, D1 og D1E og 

b) fasta búsetu á yfirráðasvæði aðildarríkisins sem gefur út 
skírteinið eða vottorð um að umsækjendur hafi stundað 
nám þar í a.m.k. sex mánuði. 

Við endurnýjun ökuskírteina í flokkum AM, A, A1, A2, B, B1 
og BE geta aðildarríkin krafist eftirlits með beitingu þeirra 
lágmarkskrafna um líkamlega og andlega hæfni til að aka sem 
eru settar fram í III. viðauka. 
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Aðildarríkin geta takmarkað þann stjórnsýslulega gildistíma, 
sem er settur fram í 2. mgr., að því er varðar öll ökuskírteini í 
öllum flokkum, sem eru gefin út til nýrra ökumanna, til þess að 
láta sértækar ráðstafanir gilda um slíka ökumenn og auka 
þannig umferðaröryggi. 

Aðildarríkin geta takmarkað stjórnsýslulegan gildistíma fyrsta 
ökuskírteinis, sem er gefið út til nýrra ökumanna fyrir flokk C 
og D, við þrjú ár til þess að geta gripið til slíkra sértækra 
ráðstafana í því skyni að auka umferðaröryggi slíkra 
ökumanna. 

Aðildarríkin geta takmarkað stjórnsýslulegan gildistíma, sem er 
settur fram í 2. mgr., einstakra ökuskírteina í öllum flokkum, 
teljist það nauðsynlegt vegna tíðari læknisskoðana eða annarra 
sértækra ráðstafana á borð við takmarkanir í kjölfar 
umferðarlagabrota 

Aðildarríkin geta takmarkað stjórnsýslulegan gildistíma 
ökuskírteina, sem er settur fram í 2. mgr., ef handhafar eru 
búsettir á yfirráðasvæði þeirra og eru orðnir 50 ára, til þess að 
geta tekið upp tíðari læknisskoðanir eða aðrar sértækar 
ráðstafanir á borð við endurmenntunarnámskeið. Þennan 
takmarkaða gildistíma er einungis unnt að taka upp við 
endurnýjun ökuskírteinis. 

4. Með fyrirvara um refsilög og lögreglusamþykktir í hverju 
aðildarríki geta aðildarríkin, að höfðu samráði við 
framkvæmdastjórnina, beitt reglum í hverju aðildarríki við 
útgáfu ökuskírteina varðandi aðrar aðstæður en þær sem um 
getur í þessari tilskipun. 

5. a) Enginn má hafa fleiri en eitt ökuskírteini. 

b) Aðildarríki getur neitað að gefa út ökuskírteini ef 
staðfest er að umsækjandinn er nú þegar handhafi 
ökuskírteinis. 

c) Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir 
samkvæmt b-lið. Nauðsynlegar ráðstafanir, þegar um er 
að ræða að gefa út, skipta á, endurnýja eða skipta um 
ökuskírteini, skulu vera að ganga úr skugga um það hjá 
öðrum aðildarríkjum, ef rökstuddur grunur er þar um, 
að umsækjandi hafi áður fengið annað ökuskírteini. 

d) Til þess að auðvelda eftirlit samkvæmt b-lið skulu 
aðildarríkin nota ökuskírteinakerfi ESB þegar það er 
komið í gagnið. 

Með fyrirvara um 2. gr. skal aðildarríki, þegar það gefur út 
ökuskírteini, tryggja af tilhlýðilegri kostgæfni að 
einstaklingur fullnægi kröfunum, sem eru settar fram í 1. 
mgr. þessarar greinar, og beita ákvæðum í landslögum um 
ógildingu eða afturköllun réttar til aksturs ef staðfest er að 
ökuskírteinið hefur verið gefið út án þess að kröfunum sé 
fullnægt. 

8. gr. 

Aðlögun að framförum í vísindum og tækni 

Breytingar, sem eru nauðsynlegar til að laga I.-VI. viðauka að 
framförum á sviði vísinda og tækni, skulu samþykktar í 
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 9. gr. 

9. gr. 

Nefnd 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar um 
ökuskírteini. 

2. Þegar vísað er til þ essarar málsgreinar gilda ákvæði 1.–
4. mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón 
af ákvæðum 8. gr. hennar. 

10. gr. 

Prófdómarar 

Frá gildistöku þ essarar tilskipunar skulu prófdómarar við 
ökupróf uppfylla þær lágmarkskröfur sem eru settar fram í IV. 
viðauka. 

Prófdómarar við  ökupróf, sem starfa sem slíkir fyrir 19. janúar 
2013, skulu eingöngu uppfylla kröfurnar um gæðatryggingu og 
reglubundna þjálfun. 

11. gr. 

Ákvæði um að skipta um, afturkalla, skipta á og 
viðurkenna ökuskírteini 

1. Hafi handhafi gilds, landsbundins ökuskírteinis, sem er 
gefið út í aðildarríki, tekið sér fasta búsetu í öðru aðildarríki 
getur hann farið þess leit að fá samsvarandi ökuskírteini í 
skiptum fyrir það. Aðildarríkið, sem annast skiptin kannar, 
fyrir hvaða flokk fyrra ökuskírteinið, sem lagt var fram, gildir í 
raun ennþá. 

2. Með fyrirvara um að meginreglunni um yfirráðasvæði að 
því er varðar refsilög og lögreglusamþykktir sé fylgt getur 
aðildarríki, þar sem handhafi ökuskírteinis, sem er gefið út í 
öðru aðildarríki, hefur fasta búsetu, beitt ákvæðum landslaga 
sinna um takmörkun, tímabundna sviptingu, afturköllun eða 
ógildingu réttar til aksturs og, ef nauðsyn krefur, skipt um 
ökuskírteini í þessu skyni. 
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3. Aðildarríkið, sem annast skiptin, skal skila gamla 
skírteininu til yfirvalda í aðildarríkinu, þar sem það er gefið út, 
og tilgreina ástæður fyrir því. 

4. Aðildarríki skal synja umsækjanda um útgáfu ökuskírteinis 
ef ökuskírteini hans hefur verið takmarkað, fellt úr gildi 
tímabundið eða afturkallað í öðru aðildarríki. 

Aðildarríki skal neita að viðurkenna ökuskírteini sem gefið er 
út til einstaklings í öðru aðildarríki ef ökuskírteini hans hefur 
verið takmarkað, fellt úr gildi tímabundið eða afturkallað á 
yfirráðasvæði fyrra ríkisins. 

Aðildarríki getur einnig synjað umsækjanda um útgáfu 
ökuskírteinis ef ökuskírteini hans hefur verið fellt úr gildi í 
öðru aðildarríki. 

5. Eingöngu er hægt hjá lögbærum yfirvöldum aðildarríkisins, 
þar sem eigandinn hefur fasta búsetu, að fá ökuskírteini í stað 
annars sem hefur glatast eða verið stolið; þessi yfirvöld skulu 
sjá um útgáfuna á grundvelli upplýsinga sem þau hafa eða, 
þegar þ að á við, vottorðs frá lögbærum yfirvöldum 
aðildarríkisins sem gaf út upphaflega ökuskírteinið. 

6. Ef aðildarríki skiptir um ökuskírteini sem gefið er út í  
þriðja landi fyrir ökuskírteini að fyrirmynd Bandalagsins skulu 
þau skipti skráð í ökuskírteinið, sem er að fyrirmynd 
Bandalagsins, svo og allar síðari endurnýjanir eða skipti. 

Slík skipti mega einungis eiga sér stað þegar skírteinið, sem er 
gefið út í þriðja landi, hefur verið afhent lögbærum yfirvöldum 
aðildarríkisins sem sér um skiptin. Ef eigandi þessa skírteinis 
flyst búferlum til annars aðildarríkis þarf það aðildarríki ekki 
að beita meginreglunni um gagnkvæma viðurkenningu sem sett 
er fram í 2. gr. 

12. gr. 

Föst búseta 

Í þessari tilskipun merkir ,,föst búseta“` staðinn þar sem 
einstaklingur býr að jafnaði, þ.e.a.s. í a.m.k. 185 daga á hverju 
almanaksári, vegna persónu- og atvinnutengsla eða, þegar um 
er að ræða einstakling sem hefur engin atvinnutengsl, vegna 
persónulegra tengsla sem sýna að einstaklingurinn er nátengdur 
staðnum þar sem hann býr. 

Föst búseta einstaklings sem hefur atvinnutengsl annars staðar 
en persónutengsl og dvelur þar af leiðandi til skiptis á 
mismunandi stöðum í tveimur eða fleiri aðildarríkjum telst þó 
vera þar sem hann hefur persónutengsl, að því tilskildu að hann 
snúi aftur þangað með reglubundnu millibili. Ekki þarf að 
uppfylla þetta skilyrði þegar einstaklingur dvelur í aðildarríki 

vegna tímabundins verkefnis. Ekki þarf að skipta um fasta 
búsetu vegna námsdvalar í háskóla eða öðrum skólum. 

13. gr. 

Jafngildisreglur vegna ökuskírteina sem ekki eru að 
fyrirmynd Bandalagsins 

1. Að fengnu samþykki framkvæmdastjórnarinnar skulu 
aðildarríkin samþykkja reglur um jafngildi þeirra réttinda sem 
var aflað áður en þessi tilskipun kom til framkvæmda og þeirra 
flokka sem eru skilgreindir í 4. gr. 

Að fengnu samþykki framkvæmdastjórnarinnar geta 
aðildarríkin aðlagað löggjöf sína eins og nauðsynlegt er til 
framkvæmdar ákvæðum 4., 5. og 6. mgr. 11. gr. 

2. Enginn réttur til aksturs, sem er veittur fyrir 19. janúar 
2013, skal afnuminn eða skertur á neinn hátt með ákvæðum 
þessarar tilskipunar. 

14. gr. 

Endurskoðun. 

Framkvæmdastjórnin skal í fyrsta lagi 19. janúar 2018 leggja 
fram skýrslu um framkvæmd þessarar tilskipunar, þ.m.t. áhrif 
hennar á umferðaröryggi. 

15. gr. 

Gagnkvæm aðstoð 

Aðildarríkin skulu aðstoða hvert annað við framkvæmd 
þessarar tilskipunar og, ef þörf krefur, skiptast á upplýsingum 
um ökuskírteini sem þau hafa gefið út, skipt um, skipt á, 
endurnýjað eða afturkallað. Þau skulu nota ökuskírteinakerfi 
ESB, sem komið er á fót í þessu skyni, þegar það kerfi er 
komið í gagnið. 

16. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu, eigi síðar en 19. janúar 2011, 
samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til 
að fara að ákvæðum 1. gr. (1. mgr.), 3. gr., 4. gr. (1., 2. og 3. 
mgr. og b- til k-lið 4. mgr.), 6. gr. (1. mgr., a-, c-, d- og e-lið 2. 
mgr.), 7. gr. (b-, c- og d-lið 1.mgr., 2., 3. og 5. mgr.), 8. gr., 10. 
gr., 13. gr., 14. gr., 15. gr. og I. viðauka (2. lið), II. viðauka (lið 
5.2 varðandi flokka A1, A2 og A), IV., V. og VI. viðauka. Þau 
skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara 
ákvæða. 
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2. Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 19. janúar 2013. 

3. Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
eru birt opinberlega. Í þeim skal einnig vera ábending um að 
líta beri á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina, sem koma fyrir í 
gildandi lögum og stjórnsýslufyrirmælum, sem tilvísanir í 
þessa tilskipun. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka 
tilvísun. 

4. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
þessi tilskipun nær til. 

17. gr. 

Niðurfelling 

Tilskipun 91/439/EBE skal felld úr gildi frá og með 19. janúar 
2013 án þess að það hafi áhrif á skuldbindingar aðildarríkjanna 
varðandi fresti, sem eru tilgreindir í B-hluta VII. viðauka, til 
lögleiðingar þeirrar tilskipunar í aðildarríkjunum. 

Ákvæði 4. mgr. 2. gr. tilskipunar 91/439/EBE skulu felld úr 
gildi 19. janúar 2007. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í 
þessa tilskipun og skulu þ ær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunni í VIII. viðauka. 

18. gr. 

Gildistaka 

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

Ákvæði 2. gr. (1. mgr.), 5. gr., 6. gr. (b-liðar 2. mgr.), 7. gr. (a-
liðar 1. mgr.), 9. gr., 11. gr. (1., 3., 4., 5. og 6. mgr.), 12. gr. og 
I., II. og III. viðauka gilda frá og með 19. janúar 2009. 

19. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 20. desember 2006.  

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. BORRELL FONTELLES SJ. KORKEAOJA 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

ÁKVÆÐI UM FYRIRMYND AÐ ÖKUSKÍRTEINI BANDALAGSINS 

1. Efnislegir eiginleikar kortsins, sem er fyrirmynd að ökuskírteini  Bandalagsins, skulu vera í samræmi við ISO-staðal 
7810 og ISO-staðal 7816-1. 

Kortið skal vera úr pólýkarbónati. 

Aðferðir við að prófa eiginleika ökuskírteinanna til að staðfesta að þau uppfylli alþjóðlega staðla skulu vera í samræmi 
við ISO-staðal 10373. 

2. Útlitstengdir öryggisþættir ökuskírteinisins. 

Eftirfarandi getur ógnað öryggi ökuskírteinis: 

— Framleiðsla falsaðra korta: að búa til nýtt kort sem líkist skjalinu mjög mikið, annaðhvort með því að búa það til frá 
grunni eða með því að taka afrit af upprunalega skjalinu, 

— Efnisbreyting: að breyta inntaki upprunalega skjalsins, t.d. að breyta sumum prentuðum gögnum skjalsins. 

Heildaröryggið liggur í öllu kerfinu, sem samanstendur af umsóknarferlinu, yfirfærslu gagna, efninu sem kortið er úr, 
prenttækninni, lágmarki mismunandi öryggisþátta og því að tengja kortið einhverri persónu. 

a) Efnið, sem notað er í ökuskírteini, skal varið gegn fölsun með eftirtöldum aðferðum (lögboðnir öryggisþættir): 

— sjálft kortið skal vera matt í útfjólubláu ljósi (UV), 

— öryggismynstur á bakgrunni, sem á að gera eftirlíkingu með skönnun, prentun eða afritun ógerlega, með því að 
nota regnbogaprentun með marglitum öryggisprentlitum og jákvæða og neikvæða bakgrunnsmunsturprentun 
Mynstrið skal ekki vera í frumlitunum (bláu, blárauðu, gulu og svörtu), það skal innihalda flókin mynstur í 
a.m.k. tveimur sérstökum litum og innihalda örletur, 

— þáttum sem breytast eftir birtustiginu og veita fullnægjandi vernd gegn afritun og óheimilum breytingum á 
ljósmyndinni, 

— leysigreypingu, 

— á þeim hluta sem er fyrir ljósmynd skal öryggisbakgrunnur og ljósmynd skarast a.m.k. á kantinum (mynstur 
dofnar). 

b) Auk þess skal verjast fölsun á efninu, sem notað er í ökuskírteinið, með a.m.k. þremur eftirtalinna aðferða (fleiri 
öryggisþættir): 

— prentlit sem ræðst af sjónarhorninu*, 

— prentlit sem ræðst af hitastiginu*, 

— sérhönnuðum almyndum*, 

— breytilegum leysimyndum, 

— útfjólubláum flúrljómandi prentlit, sýnilegum og gagnsæjum, 

— regnbogaprentun, 

— stafrænu vatnsmerki á bakgrunni, 

— innrauðu eða sjálflýsandi fastlitarefni, 

— áþreifanlegum rittáknum, táknum eða mynstri*. 

c) Aðildarríkjunum er frjálst að bæta við fleiri öryggisþáttum. Fyrst og fremst skal velja aðferðirnar, sem eru merktar 
með stjörnu, þar eð þær gera löggæslumönnum kleift að kanna gildi kortsins án þess að nota til þess sérstakan 
búnað. 

3. Á ökuskírteininu skulu vera tvær hliðar. 

Á framhlið skal vera: 

a) orðið ,,Ökuskírteini``, prentað með stóru letri á tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins sem gefur skírteinið út; 

b) heiti aðildarríkisins sem gefur skírteinið út (valfrjálst), 
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c) auðkennisstafur eða -stafir aðildarríkisins sem gefur skírteinið út, prentað negatíft í bláan rétthyrning með tólf gulum 
stjörnum í kring; auðkennisstafirnir eru eftirfarandi: 

B:  Belgía 

CZ:  Tékkland 

DK:  Danmörk 

D:  Þýskaland 

EST: Eistland 

GR:  Grikkland 

E:  Spánn 

F:  Frakkland  

IRL: Írland  

I:  Ítalía 

CY:  Kýpur 

LV:  Lettland  

LT:  Litháen 

L:  Lúxemborg 

H:  Ungverjaland 

M:  Malta 

NL:  Holland 

A:  Austurríki 

PL:  Pólland 

P:  Portúgal 

SLO: Slóvenía 

SK:  Slóvakía 

FIN: Finnland 

S:  Svíþjóð 

UK:  Breska konungsríkið, 

d) sérstakar upplýsingar sem varða skírteinið sem er gefið út, í eftirfarandi númeraröð: 

1. kenninafn handhafa skírteinis, 

2. annað nafn/nöfn handhafa skírteinis, 

3. fæðingardagur og -ár og fæðingarstaður, 

4. a) útgáfudagur skírteinisins, 

b) síðasti gildisdagur skírteinisins eða strik ef það gildir ótímabundið samkvæmt ákvæðum c-liðar 2. mgr. 
7. gr., 

c) heiti yfirvaldsins sem gefur skírteinið út (má prenta á bakhlið) 

d) annað númer en í 5. lið, til nota í stjórnsýslunni (valfrjálst), 

5. númer skírteinisins, 

6. ljósmynd af handhafa skírteinis 

7. undirskrift handhafa skírteinis, 

8. fastur búsetustaður eða póstfang (valfrjálst), 

9. flokkur/flokkar ökutækis/ökutækja sem handhafa skírteinis er heimilt að aka (prenta skal landsbundna flokka 
með öðru letri en samræmda flokka), 
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e) orðin ,,fyrirmynd Evrópubandalaganna“ á tungumáli/tungumálum aðildarríkisins þar sem skírteinið er gefið út og 
orðið ,,ökuskírteini“ á öðrum tungumálum Bandalagsins, prentuð í bleikum lit þannig að sá litur myndi bakgrunn 
skírteinisins: 

Permiso de Conducción 

Řidičský průkaz 

Kørekort 

Führerschein 

Juhiluba 

Άδεια Οδήγησης 

Driving Licence 

Permis de conduire 

Ceadúas Tiomána 

Patente di guida 

Vadītāja apliecība 

Vairuotojo pažymėjimas 

Vezetői engedély 

Liċenzja tas-Sewqan 

Rijbewijs 

Prawo Jazdy 

Carta de Condução 

Vodičský preukaz 

Vozniško dovoljenje 

Ajokortti 

Körkort 

f) Upplýsingar um lit: 

— blár: Pantone Reflex Blue, 

— gulur: Pantone yellow. 

Á bakhlið skal: 

a) 9. skrá flokk/flokka ökutækis/ökutækja sem handhafa skírteinis er heimilt að aka (prenta skal landsbundna flokka 
með öðru letri en samræmda flokka), 

10. skrá fyrsta útgáfudag hvers flokks (dagsetninguna skal endurtaka á nýju skírteini ef skipt er um skírteini eða það 
endurnýjað), 

11. skrá síðasta gildisdag hvers flokks, 

12. skrá viðbótarupplýsingar/-takmarkanir, með tákntölu fyrir hvern (undir)flokk sem málið varðar. 

Tákntölurnar eru eftirfarandi: 

— tákntölur 1-99: samræmdar tákntölur Bandalagsins 

ÖKUMAÐUR (læknisfræðilegar ástæður) 

01. Leiðrétting sjónar og/eða vörn 

01.01 Gleraugu 

01.02 Snertilinsa (snertilinsur) 

01.03 Hlífðargleraugu 

01.04 Ógegnsæ linsa  

01.05 Augnhlíf 

01.06 Gleraugu eða snertilinsur 



Nr. 29/14  19.5.2011 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

02. Heyrnartæki/samskiptastoð  

02.01 Heyrnartæki við annað eyra  

02.02 Heyrnartæki við bæði eyru  

03. Gervilimur eða gervilimir/stoðtæki fyrir fætur og hendur 

03.01 Gervilimur eða gervilimir/stoðtæki fyrir hönd eða hendur 

03.02 Gervilimur eða gervilimir/stoðtæki fyrir fót eða fætur 

05. Takmarkaður akstur (undirtákntala skal gilda, akstur takmarkaður af læknisfræðilegum ástæðum.)  

05.01 Takmarkast við akstur í dagsbirtu (til dæmis frá einni klukkustundu eftir sólarupprás og þar til ein 
klukkustund er til sólseturs) 

05.02 Takmarkast við akstur innan geisla sem nemur … km frá búsetustað handhafa skírteinis eða 
eingöngu innan borgar/svæðis 

05.03 Takmarkast við akstur án farþega 

05.04 Takmarkast við akstur þar sem hámarkshraðinn er … km/klst.  

05.05 Akstur eingöngu leyfður þegar farþegi, sem er handhafi ökuskírteinis, er með í för  

05.06 Takmarkast við akstur án eftirvagns 

05.07 Akstur óheimill á hraðbrautum 

05.08 Ekkert áfengi 

BREYTING ÖKUTÆKIS  

10. Breyttur gírkassi  

10.01 Handskipting  

10.02 Sjálfskipting  

10.03 Rafknúin skipting  

10.04 Breytt gírstöng  

10.05 Takmörkun á fjölda gíra  

15. Breyttur tengslisbúnaður  

15.01 Breytt gírstöng  

15.02 Handstýrt tengsli  

15.03 Sjálfvirkt tengsli  

15.04 Hlíf framan við tengslisfetil eða tengslisfetill sem leggja má saman eða fjarlægja  

20. Breytt hemlakerfi  

20.01 Breyttur hemlafetill  

20.02 Stækkaður hemlafetill  

20.03 Hemlafetill fyrir vinstri fót  

20.04 Hemlafetill sem er lagaður að skósóla  

20.05 Skásettur hemlafetill  

20.06 Handstýrður (breyttur) aksturshemill  

20.07 Aukin virkni aksturshemils — hámarksástig á hemla  

20.08 Aukin virkni neyðarhemils sem er sambyggður aksturshemli — hámarksástig á hemla  

20.09 Breyttur stöðuhemill  

20.10 Rafknúinn stöðuhemill  

20.11 Fótstiginn (breyttur) stöðuhemill  

20.12 Hlíf framan við hemlafetil eða hemlafetill sem leggja má saman eða fjarlægja  

20.13 Hemill sem er stjórnað með hnénu  

20.14 Rafknúinn aksturshemill  
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25. Breyttur eldsneytisgjafarbúnaður  

25.01 Breyttur eldsneytisfetill  

25.02 Eldsneytisfetill sem er lagaður að skósóla  

25.03 Skásettur eldsneytisfetill  

25.04 Handstýrð eldsneytisgjöf  

25.05 Eldsneytisgjöf sem er stjórnað með hnénu  

25.06 Aflstýrð eldsneytisgjöf (rafknúin, loftknúin o.s.frv.)  

25.07 Eldsneytisfetill vinstra megin við hemlafetil  

25.08 Eldsneytisfetill vinstra megin  

25.09 Hlíf framan við eldsneytisgjöf eða eldsneytisgjöf sem leggja má saman eða fjarlægja 

30. Breytt sambyggt hemlakerfi og eldsneytisgjafarbúnaður 

30.01 Fetlar hlið við hlið  

30.02 Fetlar í sömu hæð eða nánast sömu hæð 

30.03 Eldsneytisgjöf og hemill sem renna má til 

30.04 Eldsneytisgjöf og hemill sem renna má til og með stoðtæki 

30.05 Eldsneytisfetill og hemlafetill sem leggja má saman eða fjarlægja 

30.06 Hækkað gólf  

30.07 Hlíf við hlið hemlafetils 

30.08 Hlíf fyrir gervilim við hlið hemlafetils 

30.09 Hlíf framan við eldsneytis- og hemlafetil 

30.10 Stuðningur við hæl eða fót 

30.11 Rafstýrð eldsneytisgjöf og hemill 

35. Breytt skipulag stjórntækja 

(Rofar fyrir ljós, rúðuþurrkur/-sprautur, flauta, stefnuljós o.s.frv.) 

35.01 Beita má stjórntækjum án þess að það skerði öryggi við stjórnun og meðferð ökutækisins 

35.02 Beita má stjórntækjum án þess að sleppa þurfi stýrishjóli eða hjálpartækjum (hnúð, gaffalgripi 
o.s.frv.) 

35.03 Beita má stjórntækjum án þess að sleppa þurfi taki vinstri handar á stýrishjóli eða hjálpartækjum 
(hnúð, gaffalgripi o.s.frv.) 

35.04 Beita má stjórntækjum án þess að sleppa þurfi taki hægri handar á stýrishjóli eða hjálpartækjum 
(hnúð, gaffalgripi o.s.frv.) 

35.05 Beita má stjórntækjum án þess að sleppa þurfi stýrishjóli eða hjálpartækjum (hnúð, gaffalgripi 
o.s.frv.) eða sambyggðum búnaði fyrir eldsneytisgjöf og hemlun 

40. Breyttur stýrisbúnaður 

40.01 Venjulegt aflstýri 

40.02 Aflstýri með auknu afli 

40.03 Stýri með varabúnaði 

40.04 Lengd stýrissúla 

40.05 Breytt stýrishjól (stærra og/eða með þykkara gripi, með minna þvermáli o.s.frv.) 

40.06 Skásett stýrishjól 

40.07 Lóðrétt stýrishjól 

40.08 Lárétt stýrishjól 

40.09 Akstri stýrt með fótum 

40.10 Stýri hefur verið breytt á annan hátt (stýripinni o.s.frv.) 

40.11 Hnúður á stýrishjóli 

40.12 Handspelka á stýrishjóli 

40.13 Með sinaspelku (orthesis tenodese)  
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42. Breyttur baksýnisspegill eða -speglar 

42.01 Ytri baksýnisspegill á (vinstri eða) hægri hlið 

42.02 Ytri baksýnisspegill á frambretti 

42.03 Aukabaksýnisspegill inni til þess að fylgjast með umferð 

42.04 Gleiðhornsbaksýnisspegill inni 

42.05 Baksýnisspegill sem gerir ökumanni kleift að fylgjast með blindsvæðinu 

42.06 Rafstýrður ytri baksýnisspegill eða -speglar 

43. Breytt ökumannssæti 

43.01 Ökumannssæti er svo hátt að úr því fæst góð yfirsýn og það er í eðlilegri fjarlægð frá stýrishjóli og 
fetlum 

43.02 Ökumannssæti er lagað að líkama ökumanns 

43.03 Ökumannssæti með stoð til beggja hliða 

43.04 Ökumannssæti með armhvílu 

43.05 Ökumannssæti komið fyrir á lengdri rennibraut 

43.06 Breytt öryggisbelti 

43.07 Öryggisbelti af H-gerð 

44. Breytingar á bifhjólum (undirtákntala skal gilda) 

44.01 Báðum hemlum beitt með einu stjórntæki 

44.02 Handstýrður (breyttur) hemill  fyrir framhjól 

44.03 Fótstýrður (breyttur) hemill fyrir afturhjól 

44.04 (Breytt) handfang fyrir eldsneytisgjöf 

44.05 (Breytt) handstýrð gírskipting og handstýrt tengsli 

44.06 (Breyttur) baksýnisspegill eða -speglar 

44.07 (Breytt) stjórntæki (stefnuljós, hemlaljós, ...) 

44.08 Ökumannssæti er ekki hærra en svo að ökumaður nær samtímis með báðum fótum til jarðar þegar 
hann situr 

45. Eingöngu bifhjól með hliðarvagni 

50. Takmarkast við ökutæki/undirvagn með sérstöku númeri (verksmiðjunúmer ökutækis) 

51. Takmarkast við tiltekið ökutæki/skráningarmerki (skráningarnúmer ökutækis) 

STJÓRNSÝSLA 

70. Skipt á ökuskírteini nr. … sem var gefið út af … (auðkennisstafir ESB/SÞ fyrir þ riðju lönd, t.d. 
70.0123456789.NL) 

71. Afrit af ökuskírteini nr. ... (auðkennisstafir ESB/SÞ fyrir þriðju lönd, t.d. 71.987654321.HR) 

72. Takmarkast við ökutæki í flokki A sem hafa 125 cm³ hámarkssprengirými og 11 kW hámarksafl (A1) 

73. Takmarkast við ökutæki í flokki B sem eru vélknúin þrí- og fjórhjól (B1) 

74. Takmarkast við ökutæki í flokki C þar sem leyfilegur hámarksmassi fer ekki yfir 7 500 kg (C1) 

75. Takmarkast við ökutæki í flokki D sem hafa 16 sæti að hámarki auk ökumannssætis (D1) 
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76. Takmarkast við ökutæki í flokki C þar sem leyfilegur hámarksmassi fer ekki yfir 7 500 kg (C1), tengd 
eftirvagni þar sem leyfilegur hámarksmassi er yfir 750 kg, að því tilskildu að leyfilegur hámarksmassi 
ökutækjalestarinnar, sem þ annig er samsett, fari ekki yfir 12 000 kg og að leyfilegur hámarksmassi 
eftirvagnsins sé ekki meiri en massi dráttartækisins án hleðslu (C1E)  

77. Takmarkast við ökutæki í flokki D, sem hafa 16 farþegasæti að hámarki auk ökumannssætis (D1), tengd 
eftirvagni með leyfilegan hámarksmassa yfir 750 kg, að því tilskildu að: a) leyfilegur hámarksmassi 
ökutækjalestarinnar, sem þ annig er samsett, fari ekki yfir 12 000 kg og leyfilegur hámarksmassi 
eftirvagnsins sé ekki meiri en massi óhlaðinnar dráttarbifreiðar og: b) eftirvagninn sé ekki notaður til 
fólksflutninga (D1E)  

78. Takmarkast við ökutæki með sjálfskiptingu  

79. (...) Takmarkast við ökutæki sem er í samræmi við forskriftirnar sem eru tilgreindar í svigum, í tengslum 
við beitingu 1. mgr. 10. gr. tilskipunar 91/439/EBE 

90.01: á vinstri hlið 

90.02: á hægri hlið 

90.03: vinstri  

90.04: hægri 

90.05: fyrir hönd 

90.06: fyrir fót 

90.07: má nota 

95. Ökumaður sem er handhafi starfshæfnisvottorðs, sem fullnægir kröfu um faglega hæfni sem kveðið er á um 
í tilskipun 2003/59/EB, til … [t.d. 95.01.01.2012]  

96. Ökumaður, sem hefur lokið þjálfun eða verklegu prófi í samræmi við ákvæði V. viðauka. 

— tákntölur 100 og yfir: landsbundnar tákntölur sem gilda einungis um akstur á yfirráðasvæði aðildarríkisins þar 
sem ökuskírteinið var gefið út. 

Ef tákntala á við um alla flokka, sem ökuskírteinið er gefið út fyrir, má prenta hana undir liðum 9, 10 og 11, 

13. við framkvæmd a-liðar í 4. lið þessa viðauka skilja eftir eyðu fyrir gistiríkið vegna upplýsinga sem eru 
nauðsynlegar vegna umsýslu skírteinisins, 

14. skilja eftir eyðu fyrir aðildarríkið, sem gaf skírteinið út, vegna upplýsinga sem eru nauðsynlegar vegna 
umsýslu eða upplýsingar sem tengjast umferðaröryggi (valfrjálst). Varði upplýsingarnar einhvern þ eirra 
liða sem skilgreindur er í þessum viðauka skal númer liðarins ritað fyrir framan upplýsingarnar. 

Einnig má með sérstöku skriflegu samkomulagi við handhafa skírteinis bæta í þessa eyðu upplýsingum sem 
tengjast ekki umsýslu ökuskírteinisins eða umferðaröryggi. Viðbót sem þessi skal ekki á neinn hátt breyta 
notkun fyrirmyndarinnar sem ökuskírteinis. 

b) vera skýring á tölusettu liðunum sem eru á fram- og bakhlið ökuskírteinisins (a.m.k. liðum 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 
11 og 12). 

Fari aðildarríki fram á að rita þ essar upplýsingar á annarri þ jóðtungu en einni af eftirtöldum: dönsku, eistnesku, 
ensku, finnsku, frönsku, þýsku, grísku, hollensku, ítölsku, lettnesku, litháensku, maltnesku, portúgölsku, pólsku, 
slóvakísku, slóvensku, spænsku, sænsku, tékknesku og ungversku skal það gefa ökuskírteinið út á tveimur 
tungumálum og nota eitt af framangreindum tugummálum, með fyrirvara um önnur ákvæði þessa viðauka. 

c) skilja eftir eyðu á fyrirmynd að ökuskírteini Bandalagsins fyrir hugsanlega notkun örflögu eða svipaðs tölvubúnaðar 
síðar. 
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4. Sérákvæði 

a) Ef handhafi ökuskírteinis, sem aðildarríki hefur gefið út í samræmi við þennan viðauka, hefur fasta búsetu í öðru 
aðildarríki er síðarnefnda aðildarríkinu heimilt að skrá á skírteinið upplýsingar, sem eru nauðsynlegar vegna 
umsýslu þess, að því tilskildu að það skrái þessar upplýsingar almennt á þau skírteini sem það gefur út og að nægt 
rými sé til þess. 

b) Að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina er aðildarríkjunum heimilt að bæta við litum eða merkingum á borð við 
strikamerki og landsbundin tákn, sbr. þó önnur ákvæði þessa viðauka. 

Að því er varðar gagnkvæma viðurkenningu á skírteinum má ekki geyma aðrar upplýsingar í strikamerki en þær sem 
hægt er að lesa á ökuskírteininu eða sem nauðsynlegar teljast vegna útgáfu skírteinisins. 
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FYRIRMYND AÐ ÖKUSKÍRTEINI BANDALAGSINS 

Framhlið ÖKUSKÍRTEINI [AÐILDARRÍKI] 

 
 

Blaðsíða 2 1. Kenninafn 2. Eiginnafn 3. Fæðingardagur og -ár og fæðingarstaður 4a. Útgáfudagur ökuskírteinis 4b. Síðasti 
opinberi gildisdagur 4c. Gefið út af 5. Raðnúmer skírteinis 8. Búsetustaður 9. Flokkur (1) 10. Útgáfudagur fyrir 
hvern flokk 11. Síðasti gildisdagur fyrir hvern flokk 12. Takmarkanir  

 

 
 

 
(1) Athugasemd: bætt verður við skýringarmynd og línu fyrir flokk AM. 

Athugasemd: „A2“ verður bætt við liðinn um flokka bifhjóla. 



Nr. 29/20  19.5.2011 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

SÝNISHORN AF FYRIRMYND SKÍRTEINIS 

BELGÍSKT ÖKUSKÍRTEINI (til upplýsingar) 
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II. VIÐAUKI 

I. LÁGMARKSKRÖFUR Í ÖKUPRÓFI 

Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til þess að tryggja að umsækjendur um ökuskírteini búi yfir þeirri 
þekkingu og hæfni og sýni þá hegðun sem krafist er. Prófið, sem lagt er fyrir í þessu skyni, skiptist í: 

— fræðilegt próf og 

— verklegt próf. 

Prófin skulu lögð fyrir með þeim hætti sem hér greinir. 

A. FRÆÐILEGT PRÓF 

1. Form 

Formið, sem valið er, skal vera þ annig að tryggt sé að þ að leiði í ljós hvort umsækjandinn hafi tilskilda 
þekkingu á þeim atriðum sem koma fram í 2., 3. og 4. lið. 

Hafi umsækjandi um ökuskírteini fyrir tiltekinn flokk staðist fræðilegt próf vegna ökuskírteinis í öðrum flokki 
er heimilt að undanþiggja hann sameiginlegum ákvæðum 2., 3. og 4. liðar. 

2. Efni fræðilega prófsins sem varðar alla flokka ökutækja 

2.1. Í prófinu skulu vera spurningar um öll atriðin hér á eftir en hverju aðildarríki er í sjálfsvald sett hvert efni og 
form spurninganna er. 

2.1.1. Umferðarreglur: 

— einkum að því er varðar umferðarmerki, merkingar og tákn, forgang í umferð og hraðatakmarkanir. 

2.1.2. Ökumaðurinn: 

— mikilvægi þess að veita öðrum vegfarendum athygli og sýna þeim tillitssemi, 

— skynjun, mat og hæfni til þess að taka ákvarðanir, ekki síst viðbragðstími og breytingar á aksturslagi eftir 
neyslu áfengis, eiturlyfja og annarra lyfja, hugarástand og þreyta. 

2.1.3. Vegurinn: 

— mikilvægustu grundvallarreglur um að halda hæfilegu bili milli ökutækja, hemlunarvegalengdir og 
stöðugleika ökutækisins á vegi við mismunandi veðurskilyrði og ástand vegar, 

— áhættuþættir með tilliti til aksturs sem tengjast mismunandi ástandi vega, einkum hvernig þeir breytast eftir 
veðráttu og tímum sólarhringsins, 

— eiginleikar mismunandi flokka vega og lagaákvæði sem gilda um þá. 

2.1.4. Aðrir vegfarendur: 

— sérstakir áhættuþættir sem rekja má til reynsluleysis annarra vegfarenda, einkum þ eirra sem eru helst 
berskjaldaðir, s.s. börn, gangandi vegfarendur, hjólreiðamenn og fólk með skerta hreyfigetu, 

— áhætta samfara hreyfingum og akstri ýmissa tegunda ökutækja og mismunandi útsýn ökumanna þeirra. 

2.1.5. Almennar reglur, forskriftir og annað: 

— reglur varðandi skjöl frá yfirvöldum sem krafist er í sambandi við notkun ökutækja, 

— almennar reglur um hvernig ökumanni ber að hegða sér ef slys ber að höndum (setja upp viðvörunarbúnað 
og gera viðvart) og hvaða aðstoð hann getur veitt þeim sem verða fyrir slysi ef nauðsyn krefur, 

— öryggisþættir varðandi ökutækið, farm þess og farþega. 

2.1.6. Varúðarráðstafanir sem er nauðsynlegt að gera þegar farið er úr ökutæki eða stigið er af því. 

2.1.7. Þættir í vélbúnaði sem hafa áhrif á umferðaröryggi; próftakar verða að geta greint algengustu bilanir og galla, 
einkum í stýris- og fjöðrunarbúnaði og hemlakerfi, hjólbörðum, ljósabúnaði og stefnuljósum, glitaugum, 
baksýnisspeglum, rúðum og rúðuþurrkum, útblásturskerfi, öryggisbeltum og hljóðmerkjabúnaði. 
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2.1.8. Öryggisbúnaður ökutækis, einkum notkun öryggisbelta, höfuðpúða og öryggisbúnaðar fyrir börn. 

2.1.9. Reglur sem varða notkun ökutækis með tilliti til umhverfisþátta (viðeigandi notkun hljóðmerkjabúnaðar, hófleg 
eldsneytiseyðsla, takmörkun á losun mengandi efna o.s.frv.). 

3. Sértæk ákvæði sem varða flokka A1, A2 og A 

3.1. Lögboðin könnun á almennri þekkingu á: 

3.1.1. notkun hlífðarbúnaðar, s.s. hanska, stígvéla, hlífðarfatnaðar og öryggishjálms. 

3.1.2. því hversu ökumenn bifhjóla eru sýnilegir öðrum vegfarendum. 

3.1.3. áhættuþáttum sem varða mismunandi ástand vegar, eins og að framan greinir, og einnig skal gefa gaum að 
hálum vegarhlutum, s.s. holræsalokum, vegmerkingum á borð við línur og örvar og sporvagnateinum. 

3.1.4. þáttum í vélbúnaði sem hafa áhrif á umferðaröryggi eins og að framan greinir og einnig skal gefa gaum að 
neyðarstöðvunarrofa, olíuhæð og keðju. 

4. Sértæk ákvæði sem varða flokka C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 og D1E 

4.1. könnun á almennri þekkingu á: 

4.1.1. reglum um aksturstíma og hvíldartíma samkvæmt skilgreiningu í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3820/85 frá 20. 
desember 1985 um samhæfingu tiltekinnar löggjafar á sviði félagsmála er varðar flutninga á vegum (1), notkun 
skráningarbúnaðar samkvæmt skilgreiningu í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85 frá 20. desember 1985 um að 
taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum (2),  

4.1.2. reglum um flutning af viðkomandi tegund: vörur eða farþegar. 

4.1.3. skjölum sem krafist er vegna ökutækja og flutnings á vörum eða farþegum innanlands eða milli landa. 

4.1.4. hvernig ber að bregðast við ef slys ber að höndum; að kunna skil á þeim ráðstöfunum sem grípa ber til ef slys 
eða svipuð tilvik koma upp, þar á meðal á neyðaraðgerðum á borð við að rýma ökutæki og skal hafa til að bera 
grunnþekkingu í skyndihjálp. 

4.1.5. varúðarráðstöfunum sem ber að viðhafa þegar hjól eru tekin af og sett undir ökutæki, 

4.1.6. reglum um þyngd og stærð ökutækis; reglum um hraðatakmarkara. 

4.1.7. skerðingu á sjónsviði bæði ökumanna  og vegfarenda, sem orsakast af hönnun ökutækja, 

4.1.8. lestri vegakorts og vali akstursleiðar, m.a. notkun rafrænna leiðsögukerfa (valfrjálst). 

4.1.9. öryggisþáttum sem varða farm ökutækis: frágangi á farminum (stöflun og festingu), vanda í tengslum við 
mismunandi tegundir farms (t.d. fljótandi farmur, hangandi farmur, ...) fermingu og affermingu vara og notkun 
hleðslutækja (eingöngu flokkar C, C + E, C1 og C1 + E ). 

4.1.10. ábyrgð ökumannsins með tilliti til flutnings á farþegum, að vel fari um þá og öryggis þeirra sé gætt; flutningi á 
börnum; nauðsynlegu eftirliti áður en ekið er af stað; fræðilega prófið taki til allra hópbifreiða 
(almenningsvagna og hópbifreiða, hópbifreiða af sérstakri stærð, ...) (eingöngu flokkar D, DE, D1 og  D1E). 

4.2. lögboðinni könnun á almennri þekkingu á eftirfarandi viðbótarákvæðum sem varða flokka C, CE, D og DE: 

4.2.1. meginatriðum sem varða gerð og virkni: brunahreyfla, vökva (t.d. vélarolíu, kælivökva, rúðuvökva), 
eldsneytiskerfis, rafkerfis, kveikjukerfis, aflyfirfærslukerfis (tengslis, gírkassa o.s.frv.). 

 
(1) Stjtíð. EB L 370, 31.12.1985, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 

(Stjtíð. ESB L 102, 11.4.2006, bls. 1). 
(2) Stjtíð. EB L 370, 31.12.1985, bls. 8. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 561/2006. 
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4.2.2. smurefnum og frostvarnarefnum. 

4.2.3. meginatriðum er varða gerð, ásetningu, rétta notkun og umhirðu hjólbarða. 

4.2.4. meginatriðum er varða mismunandi gerðir hemlakerfa og hraðatakmarkara og þekking á virkni þeirra, 
meginhlutum, samsetningu, notkun og daglegu viðhaldi þeirra, og notkun læsivarinna hemla. 

4.2.5. meginatriðum er varða mismunandi gerðir tengsliskerfa, virkni þeirra, meginhlutum, samsetningu, notkun og 
daglegu viðhaldi þeirra (eingöngu flokkar CE og DE). 

4.2.6. aðferðum við  að finna orsakir bilana. 

4.2.7. fyrirbyggjandi viðhaldi ökutækja og nauðsynlegar viðgerðir vegna bilana sem upp koma. 

4.2.8. ábyrgð ökumannsins að því er varðar móttöku, flutning og afhendingu vara í samræmi við umsamin skilyrði 
(eingöngu flokkar C og CE). 

B. VERKLEGT PRÓF 

5. Ökutækið og búnaður þess 

5.1. Leyfi til aksturs ökutækis með handskiptingu er háð því að ökumaður hafi staðist verklegt próf sem tekið er á 
ökutæki með handskiptingu. 

Ef verklega prófið er tekið á ökutæki með sjálfskiptingu skal það skráð í ökuskírteini sem eru gefin út á 
grundvelli slíks prófs. Skírteini með þessum upplýsingum gilda aðeins við akstur ökutækja með sjálfskiptingu. 

„Ökutæki með sjálfskiptingu“ merkir ökutæki þar sem einungis er hægt að breyta gírhlutfalli milli hreyfils og 
hjóla með eldsneytisgjöf eða hemlum. 

5.2. Ökutæki, sem eru notuð í verklega prófinu, skulu vera í samræmi við lágmarksviðmiðanirnar sem eru gefnar hér 
á eftir. Aðildarríkin geta hert viðmiðunarákvæði eða bætt við nýjum. 

Flokkur A1: 

Bifhjól í flokki A1, án hliðarvagns, með slagrými yfir 120 cm3 sem nær a.m.k. hraðanum 90 km/klst.  

Flokkur A2: 

Bifhjól án hliðarvagns með a.m.k. 400 cm3 sprengirými og a.m.k. 25 kW hreyfiafl.  

Flokkur A 

Bifhjól án hliðarvagns með a.m.k. 600 cm3 sprengirými og a.m.k. 40 kW hreyfiafl.  

Flokkur B: 

Ökutæki á fjórum hjólum úr flokki B sem nær a.m.k. hraðanum 100 km/klst. 

Flokkur BE: 

Samtengt ökutæki, sem samanstendur af prófökutæki úr flokki B og eftirvagni sem hefur a.m.k. 1 000 kg 
leyfilegan hámarksmassa, sem nær a.m.k. hraðanum 100 km/klst. og fellur ekki undir flokk B. Farmrými 
eftirvagnsins skal vera lokaður kassi sem er a.m.k. jafnbreiður og -hár og vélknúna ökutækið. Lokaði kassinn 
má einnig vera lítið eitt mjórri en vélknúna ökutækið, að því tilskildu að baksýn fáist eingöngu með ytri 
baksýnisspeglum á vélknúna ökutækinu. Heildarraunmassi eftirvagnsins skal vera a.m.k. 800 kg. 

Flokkur B1: 

Vélknúið fjórhjól sem nær a.m.k. hraðanum 60 km/klst. 
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Flokkur C: 

Ökutæki í flokki C sem hafa a.m.k. 12 000 kg leyfilegan hámarksmassa, eru a.m.k. átta metra löng og 2,40 m á 
breidd og ná a.m.k. hraðanum 80 km/klst. Ökutækin skulu búin læsivörðum hemlum, gírkassa með átta gírum 
áfram hið minnsta og skráningarbúnaði samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 3821/85. Farmrými eftirvagnsins skal 
vera lokaður kassi sem er a.m.k. jafnbreiður og -hár og stýrishúsið. Heildarraunmassi ökutækisins skal vera 
a.m.k. 10 000 kg. 

Flokkur CE: 

Annaðhvort liðskipt ökutæki eða samtengt prófökutæki úr flokki C og eftirvagn sem er a.m.k. 7,5 m langur. 
Bæði liðskipta ökutækið og samtengda ökutækið skulu hafa leyfilegan hámarksmassa sem er a.m.k. 20 000 kg, 
vera a.m.k. 14 m löng og 2,40 m á breidd, skulu geta náð a.m.k. hraðanum 80 km/klst. og vera búin læsivörðum 
hemlum, gírkassa með a.m.k. átta gíra áfram og hafa skráningarbúnað samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 3821/85. 
Farmrými eftirvagnsins skal vera lokaður kassi sem er a.m.k. jafnbreiður og -hár og stýrishúsið. 
Heildarraunmassi liðskipta ökutækisins og samtengda ökutækisins skal vera a.m.k. 15 000 kg. 

Flokkur C1: 

Ökutæki í undirflokki C1, sem hafa a.m.k. 4 000 kg leyfilegan hámarksmassa, eru a.m.k. fimm metra löng og ná 
a.m.k. hraðanum 80 km/klst, eru búin læsivörðum hemlum og skráningarbúnaði samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 
3821/85. Farmrými eftirvagnsins skal vera lokaður kassi sem er a.m.k. jafnbreiður og -hár og stýrishúsið. 

Flokkur C1E: 

Samtengt ökutæki sem er samsett af prófökutæki úr undirflokki C1 og eftirvagni með a.m.k. 1 250 kg leyfilegan 
hámarksmassa. Samtengda ökutækið skal vera a.m.k. átta metra langt og ná a.m.k. hraðanum 80 km/klst. 
Farmrými eftirvagnsins skal vera lokaður kassi sem er a.m.k. jafnbreiður og -hár og stýrishúsið. Lokaði kassinn 
má einnig vera lítið eitt mjórri en stýrishúsið að því tilskildu að baksýn fáist eingöngu með ytri 
baksýnisspeglum á ökutækinu. Heildarraunmassi eftirvagnsins skal vera a.m.k. 800 kg. 

Flokkur D: 

Ökutæki í flokki D sem eru a.m.k. 10 metra löng, 2,40 metra breið og ná að lágmarki hraðanum 80 km/klst, eru 
búin læsivörðum hemlum og skráningarbúnaði samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 3821/85. 

Flokkur DE: 

Samtengt ökutæki samsett af prófökutæki úr flokki D og eftirvagni með a.m.k. 1 250 kg leyfilegan 
hámarksmassa og hið minnsta 2,40 m breiður, og nær a.m.k. hraðanum 80 km/klst. Farmrými eftirvagnsins skal 
vera lokaður kassi sem er a.m.k. tveggja metra breiður og tveggja metra hár. Heildarraunmassi eftirvagnsins 
skal vera a.m.k. 800 kg. 

Flokkur D1: 

Ökutæki í undirflokki D1, sem hafa a.m.k. 4 000 kg leyfilegan hámarksmassa, eru a.m.k. fimm metra löng og ná 
a.m.k. hraðanum 80 km/klst. eru búin læsivörðum hemlum og skráningarbúnaði samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 
3821/85. 

Flokkur D1E: 

Samtengt ökutæki samsett af prófökutæki úr undirflokki D1 og eftirvagni með a.m.k. 1 250 kg leyfilegan 
hámarksmassa sem nær a.m.k. hraðanum 80 km/klst. Farmrými eftirvagnsins skal vera lokaður kassi sem er 
a.m.k. tveggja metra breiður og tveggja metra hár. Heildarraunmassi eftirvagnsins skal vera a.m.k. 800 kg. 
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Heimilt er að nota áfram þau prófökutæki fyrir flokka BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 og D1E sem samræmast 
ekki þeim lágmarksviðmiðunum sem að framan greinir og eru í notkun þegar þessi tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar tekur gildi, eða voru í notkun fyrir gildistöku hennar, en þó ekki lengur en í tíu ár frá 
þeim degi. Aðildarríkin skulu láta kröfurnar, sem varða farminn sem fluttur er með þessum ökutækjum, koma til 
framkvæmda innan tíu ára frá því að tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/56/EB (1) hefur tekið gildi. 

6. Leikni og færni sem prófa skal fyrir flokka A1, A2 og A 

6,1. Undirbúningur ökutækisins og tæknilegt eftirlit með því með tilliti til umferðaröryggis. 

Umsækjendur skulu sýna fram á að þeir geti ekið af öryggi með því að uppfylla eftirfarandi kröfur: 

6.1.1. Að setja hlífðarbúnaðinn, svo sem hanska, stígvél, hlífðarfatnað og öryggishjálm, rétt á sig. 

6.1.2. Gera slembiathugun á því hvort eftirfarandi sé í lagi: hjólbarðar, hemlar, stýri, neyðarstöðvunarrofi (ef við á), 
keðja, olíuhæð, ljós, glitaugu, stefnuljós og hljóðmerkjabúnaður. 

6.2. Sérstakar æfingar sem leggja skal fyrir í prófinu með tilliti til umferðaröryggis. 

6.2.1. Taka bifhjólið af standinum og setja það á hann aftur og leiða það áfram án þess að beita vélarafli þess. 

6.2.2. Leggja bifhjólinu og koma því fyrir á standi sínum. 

6.2.3. Gera a.m.k. tvenns konar æfingar á hægum hraða, þar á meðal svigakstur. Með  þessu á að vera hægt að meta 
meðferð tengslis og hemils, stjórn jafnvægis, hvort horft er í rétta átt, meta ásetu á bifhjólinu og stöðu fóta á 
ástigum. 

6.2.4. Gera a.m.k. tvenns konar æfingar á meiri hraða, þar af skal önnur gerð í öðrum eða þriðja gír, á a.m.k. 
hraðanum 30 km/klst. og eina æfingu þar sem sneitt er hjá hindrun á hraða sem er a.m.k. 50 km/klst. Með þessu 
á að vera hægt að meta ásetu á bifhjólinu, hvort horft er í rétta átt, stjórn jafnvægis og tækni við að stýra hjólinu 
og skipta um gíra. 

6.2.5. Hemlun: gera skal a.m.k. tvenns konar hemlunaræfingar, þ.m.t. neyðarhemlun þar sem hraði er a.m.k. 50 
km/klst. Með þessu á að vera hægt að meta hvort fram- og afturhemli er beitt réttilega, hvort horft er í rétta átt 
og hvort áseta á hjólinu er rétt. 

Þær sérstöku æfingar, sem um getur í liðum 6.2.3 til 6.2.5, skulu innleiddar eigi síðar en fimm árum eftir að 
tilskipun 2000/56/EB öðlast gildi. 

6.3. Hegðun í umferð 

Umsækjendur skulu framkvæma allar þær aðgerðir, sem að neðan greinir, í eðlilegri umferð þ ar sem alls 
öryggis er gætt og allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir eru viðhafðar: 

6.3.1. Aka út úr stæði, aka af stað eftir að hafa numið staðar í umferð og aka út úr heimreið. 

6.3.2. Aka eftir beinum vegum, mæta ökutækjum sem koma úr gagnstæðri átt, þar á meðal við þröngar aðstæður. 

6.3.3. Aka í beygjum. 

6.3.4. Gatnamót: aka að þeim og yfir þau. 

6.3.5. Breyta akstursstefnu: beygja til vinstri og hægri, skipta um akrein. 

6.3.6. Aka inn á eða út af hraðbraut eða áþekkum vegi (ef um slíkt er að ræða): aka inn í umferð frá aðrein; aka inn á 
frárein. 

6.3.7. Aka fram úr eða fram hjá: aka fram úr í umferð (ef því verður við komið); aka meðfram hindrunum, t. d. bílum 
sem hefur verið lagt; láta aðra í umferðinni fara fram úr (ef því verður við komið). 

6.3.8. Sérstök umferðarmannvirki (ef slík finnast): hringtorg; mót akvegar og járnbrautarteina, biðstöðvar fyrir 
sporvagna eða strætisvagna, gangbrautir, akstur upp og niður langar brekkur. 

6.3.9. Gera nauðsynlegar varúðarráðstafanir þegar farið er úr ökutæki eða stigið er af því. 

 
(1) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/56/EB frá 14. september 2000 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/439/EBE um 

ökuskírteini (Stjtíð. EB L 237, 21.9.2000, bls. 45). 



Nr. 29/26  19.5.2011 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

7. Leikni og færni sem prófa skal fyrir flokka B, B1 og BE 

7.1. Undirbúningur ökutækisins og tæknilegt eftirlit með því með tilliti til umferðaröryggis. 

Umsækjendur skulu sýna fram á að þeir geti ekið af öryggi með því að uppfylla eftirfarandi kröfur: 

7.1.1. Stilla sætið eftir þörfum til að ná réttri akstursstöðu. 

7.1.2. Stilla baksýnisspegla, öryggisbelti og höfuðpúða ef um slíkt er að ræða. 

7.1.3. Gæta þess að dyr séu lokaðar. 

7.1.4. Gera slembiathugun á því hvort eftirfarandi sé í lagi: hjólbarðar, stýri, hemlar, vökvar (vélarolía, kælivökvi, 
rúðuvökvi), ljós, glitaugu, stefnuljós og hljóðmerkjabúnaður. 

7.1.5. Athuga öryggisþætti sem varða hleðslu ökutækis: farmrými, yfirbreiðslur, dyr á farmrými, læsingu stýrishúss, 
hleðslumáta, frágang farms (eingöngu flokkur BE). 

7.1.6. Athuga tengslisbúnað, hemla og raftengi (eingöngu flokkur BE). 

7.2. Flokkur B og B1: Gera sérstakar æfingar með tilliti til umferðaröryggis 

Prófa skal úr eftirfarandi æfingum samkvæmt vali (velja skal tvær æfingar hið minnsta úr fjórum liðum, þar af 
eina sem er gerð í afturábakgír): 

7.2.1. Aka beint aftur á bak og taka hægri- og vinstribeygjur aftur á bak fyrir horn á sömu akrein. 

7.2.2. Snúa ökutækinu þannig að það snúi gagnstætt upphaflegri stefnu með því að aka aftur á bak og áfram til skiptis. 

7.2.3. Leggja ökutækinu og aka út úr stæði (samhliða, á ská eða hornrétt, með því að aka því áfram eða afturábak, 
bæði á jafnsléttu, upp bratta eða undan halla. 

7.2.4. Stöðva með nákvæmri hemlun; neyðarhemlun er hins vegar valkvæð. 

7.3. Flokkur B + E: gera sérstakar æfingar með tilliti til umferðaröryggis 

7.3.1. Tengja eftirvagn við vélknúið ökutæki og aftengja hann; þegar æfingin hefst skal dráttartækið standa við hlið 
eftirvagnsins (þ.e. ekki í línu við hann). 

7.3.2. Taka beygju aftur á bak, en hverju aðildarríki er í sjálfsvald sett hve kröpp beygjan er. 

7.3.3. Leggja af öryggi við fermingu og affermingu. 

7.4. Hegðun í umferð 

Umsækjendur skulu framkvæma allar þær aðgerðir, sem að neðan greinir, í eðlilegri umferð þar sem alls 
öryggis er gætt og allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir eru viðhafðar: 

7.4.1. Aka út úr stæði, aka af stað eftir að hafa numið staðar í umferð og aka út úr heimreið. 

7.4.2. Aka eftir beinum vegum, mæta ökutækjum sem koma úr gagnstæðri átt, þar á meðal við þröngar aðstæður. 

7.4.3. Aka í beygjum 

7.4.4. Gatnamót: aka að þeim og yfir þau. 

7.4.5. Breyta akstursstefnu: beygja til vinstri og hægri, skipta um akrein. 

7.4.6. Aka inn á eða út af hraðbraut eða áþekkum vegi (ef um slíkt er að ræða): aka inn í umferð frá aðrein; aka inn á 
frárein. 

7.4.7. Aka fram úr eða fram hjá: aka fram úr í umferð (ef því verður við komið), aka meðfram hindrunum, t.d. bílum 
sem hefur verið lagt, láta aðra í umferðinni fara fram úr (ef því verður við komið). 

7.4.8. Sérstök umferðarmannvirki (ef slík finnast): hringtorg, mót akvegar og járnbrautarteina; biðstöðvar fyrir 
sporvagna eða strætisvagna, gangbrautir; akstur upp og niður langar brekkur. 

7.4.9. Gera nauðsynlegar varúðarráðstafanir þegar farið er úr ökutæki eða stigið er af því. 
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8. Leikni og færni sem prófa skal fyrir flokka C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 og D1E 

8.1. Undirbúningur ökutækisins og tæknilegt eftirlit með því með tilliti til umferðaröryggis. 

Umsækjendur skulu sýna fram á að þeir geti ekið af öryggi með því að uppfylla eftirfarandi kröfur: 

8.1.1. Stilla sætið eftir þörfum til að ná réttri akstursstöðu. 

8.1.2. Stilla baksýnisspegla, öryggisbelti og höfuðpúða ef um slíkt er að ræða. 

8.1.3. Gera slembiathugun á því hvort eftirfarandi er í lagi: hjólbarðar, stýri, hemlar, ljós, glitaugu, stefnuljós og 
hljóðmerkjabúnaður. 

8.1.4. Athuga aflhemla og aflstýri, athuga ástand hjóla, felgurær, aurbretti, framrúðu, rúður og rúðuþurrkur, vökva 
(t.d. vélarolíu, kælivökva, rúðuvökva), athuga og kunna að nota mælaborð, þar á meðal skráningarbúnað 
samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 3821/85. 

8.1.5. Athuga loftþrýsting, loftgeyma og fjöðrunarbúnað. 

8.1.6. Athuga öryggisþætti sem varða hleðslu ökutækis: farmrými, yfirbreiðslur, dyr á farmrými, hleðslubúnað (ef um 
hann er að ræða), læsingu stýrishúss (ef um hana er að ræða), hleðslumáta, frágang farms (eingöngu flokkar C, 
CE, C1 og C1E ). 

8.1.7. Athuga tengslisbúnað, hemla og raftengi (eingöngu flokkar CE, C1E, DE og D1E). 

8.1.8. Vera fær um að gera sérstakar öryggisráðstafanir varðandi ökutækið: athuga yfirbyggingu, dyr, neyðarútganga, 
skyndihjálparbúnað, slökkvitæki og annan öryggisbúnað (eingöngu flokkar D, DE, D1 og D1E). 

8.1.9. Lesa vegakort og velja akstursleið, kunna m.a. skil á notkun rafrænna leiðsögukerfa (valfrjálst). 

8.2. Gera sérstakar æfingar sem leggja skal fyrir í prófinu með tilliti til umferðaröryggis. 

8.2.1. Tengja eftirvagn við vélknúið ökutæki og aftengja hann; þegar æfingin hefst skal dráttartækið standa við hlið 
eftirvagnsins (þ.e. ekki í línu við hann)  (eingöngu flokkar CE, C1E, DE og D1E).. 

8.2.2. Taka beygju aftur á bak, en hverju aðildarríki er í sjálfsvald sett hve kröpp beygjan er. 

8.2.3. Leggja ökutæki af öryggi við fermingu og affermingu við skábraut/pall eða svipaða aðstöðu (eingöngu flokkar 
C, CE, C1 og C1E). 

8.2.4. Leggja ökutæki til að hleypa farþegum út úr eða inn í hópbifreið og þannig að fyllsta öryggis sé gætt  (eingöngu 
flokkar D, DE, D1 og D1E ). 

8.3. Hegðun í umferð 

Umsækjendur skulu framkvæma allar þær aðgerðir, sem að neðan greinir, í eðlilegri umferð þar sem alls 
öryggis er gætt og allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir eru viðhafðar: 

8.3.1. Aka út úr stæði, aka af stað eftir að hafa numið staðar í umferð og aka út úr heimreið. 

8.3.2. Aka eftir beinum vegum, mæta ökutækjum sem koma úr gagnstæðri átt, þar á meðal við þröngar aðstæður. 

8.3.3. Aka í beygjum 

8.3.4. Gatnamót: aka að þeim og yfir þau. 

8.3.5. Breyta akstursstefnu: beygja til vinstri og hægri, skipta um akrein. 

8.3.6. Aka inn á eða út af hraðbraut eða áþekkum vegi (ef um slíkt er að ræða): aka inn í umferð frá aðrein; aka inn á 
frárein. 

8.3.7. Aka fram úr eða fram hjá: aka fram úr í umferð (ef því verður við komið), aka meðfram hindrunum, t.d. bílum 
sem hefur verið lagt, láta aðra í umferðinni fara fram úr (ef því verður við komið). 
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8.3.8. Sérstök umferðarmannvirki (ef slík finnast): hringtorg, mót akvegar og járnbrautarteina; biðstöðvar fyrir 
sporvagna eða strætisvagna, gangbrautir; akstur upp og niður langar brekkur. 

8.3.9. Gera nauðsynlegar varúðarráðstafanir þegar farið er úr ökutæki eða stigið er af því. 

9. Prófmat í verklegu prófi 

9,1. Við hvert af framangreindum akstursskilyrðum skal við prófmat taka mið af því hversu auðveldlega próftakinn 
beitir stjórntækjum ökutækisins og hversu hæfur hann er til að aka af fullu öryggi í umferðinni. Prófdómarinn 
verður að finna til öryggis allan tímann sem prófið stendur. Allar akstursvillur eða ógætilegur akstur, sem getur 
stefnt ökutækinu, farþegum eða öðrum vegfarendum í voða, leiða til þess að umsækjandinn fellur á prófinu, 
hvort sem prófdómari eða meðprófdómari hefur þurft að grípa inn í eða ekki. Prófdómarinn getur þó ákveðið 
hvort verklegu prófi skuli ljúka strax eða því haldið áfram til loka. 

Prófdómarar verða að hafa öðlast þjálfun sem gerir þeim kleift að meta rétt getu próftakans til að aka af öryggi. 
Starf prófdómara í akstursprófi skal vera undir eftirliti og leiðsögn aðila, sem hefur tilskilið leyfi í aðildarríkinu, 
til að tryggja einsleita og rétta beitingu reglna um mat á villum í samræmi við staðlana sem mælt er fyrir um í 
þessum viðauka. 

9.2. Við matið skulu prófdómarar huga sérstaklega að því hvort umsækjandi ekur af gætni og tekur tillit til annarra í 
umferðinni. Með þessu móti á að vera hægt að meta akstursmátann í heild og prófdómarinn skal taka tillit til 
þessa í heildarmati á umsækjandanum. Þetta tekur til aðlögunarhæfni og einbeitingar (öryggis) í akstri og þess 
að taka tillit til ástands vegar og veðurskilyrða og til annarrar umferðar og hagsmuna annarra vegfarenda 
(einkum þeirra sem eru helst berskjaldaðir) og þess að vera við öllu búinn. 

9.3. Prófdómarinn metur enn fremur hvort umsækjandinn: 

9.3.1. hefur vald yfir ökutækinu, þ ar á meðal hvort öryggisbelti, baksýnisspeglar, höfuðpúðar, sæti, ljós og annar 
búnaður eru notuð rétt, svo og tengsli, gírkassi, eldsneytisgjöf, hemlakerfi (þar á meðal þriðja hemlakerfið, ef 
um það er að ræða) og stýrisbúnaður, hvort umsækjandi hefur vald yfir ökutækinu við mismunandi aðstæður, á 
mismunandi hraða, heldur ökutækinu stöðugu á vegi, gerir sér grein fyrir þyngd og stærð ökutækisins ásamt 
aksturseiginleikum þess, gerir sér grein fyrir þyngd og gerð farms (eingöngu flokkar BE, C, CE, C1, C1E, DE 
og D1E) og gætir þess að vel fari um farþegana (eingöngu flokkar D, DE, D1 og D1E) (gefi aldrei snöggt inn, 
aki með jöfnum hraða og snögghemli aldrei). 

9.3.2. ekur á hagkvæman og umhverfisvænan hátt, með hliðsjón af snúningshraða hreyfils, skiptingum milli gíra, 
hemlun og eldsneytisinngjöf (eingöngu flokkar BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 og D1E). 

9.3.3. gerir sér grein fyrir aðstæðum, bæði næst ökutækinu, nálægt því og langt frá því og notar spegla ökutækisins á 
réttan hátt. 

9.3.4. kann skil á eigin forgangi við vegamót og virði forgang annarra við önnur tækifæri (t.d. þegar akstursstefnu er 
breytt, skipt er um akrein og í sérstökum æfingum). 

9.3.5. heldur ökutækinu á réttum stað á veginum, á akreinum, hringtorgum og í beygjum, eftir því sem við á með 
hliðsjón af gerð og eiginleikum viðkomandi ökutækis, og færir sig til á veginum í tíma. 

9.3.6. heldur hæfilegu bili milli sín og næsta ökutækis á undan og til hliðar og er í hæfilegri fjarlægð frá öðrum 
vegfarendum. 

9.3.7. ekur ekki yfir leyfilegum hámarkshraða, hagar hraða í samræmi við veður- og umferðarskilyrði og í samræmi 
við landsbundnar hraðatakmarkanir, eftir þ ví sem við á, og ekur ekki hraðar en svo að hann geti stöðvað 
ökutækið innan þeirrar vegalengdar sem hann sér og er hindrunarlaus framundan og lagar aksturshraða sinn að 
almennum hraða annarra vegfarenda. 

9.3.8. ekur í samræmi við reglur um umferðarljós, hlýðir fyrirmælum frá þeim sem stjórna umferð og tekur tillit til 
umferðarmerkja (bannmerkja eða boðmerkja) og vegmerkinga. 

9.3.9. gefur merki þar sem nauðsyn krefst og á réttan hátt og á réttum tíma og tekur viðeigandi tillit til allra merkja 
sem aðrir vegfarendur gefa. 

9.3.10. hægir á sér í tíma, hemlar og stöðvar eftir þ ví sem kringumstæður krefjast, er við öllu búinn og notar 
mismunandi hemlakerfi (eingöngu flokkar C, CE, D og DE) og notar annan búnað en hemla til að hægja ferðina 
(eingöngu flokkar C, CE, D og DE). 
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10. Lengd prófsins 

Lengd prófsins og vegalengdin sem farin er skal vera nægileg til að hægt sé að meta þá leikni og færni sem 
mælt er fyrir um í B-lið þessa viðauka. Aksturstími á vegi má aldrei vera skemmri en 25 mínútur þegar um er að 
ræða flokka A, A1, A2, B, B1 og BE og 45 mínútur þegar um er að ræða aðra flokka. Þetta gildir hvorki um 
móttöku próftakans, undirbúning ökutækisins, tæknilega athugun á ökutækinu með tilliti til umferðaröryggis 
(öryggiseftirlit), sérstakar æfingar né kynningu á niðurstöðu verklega prófsins.  

11. Prófunarstaður 

Sá hluti prófsins, þar sem frammistaða próftakans í sérstökum æfingum er metin, getur farið fram á sérstöku  
prófunarsvæði. Sá hluti prófsins, þar sem hegðun í umferð er metin, skal, þar sem því verður við komið, fara 
fram á vegum utan byggðra svæða, á hraðbrautum og akvegum (eða áþekkum vegum) og einnig á margs konar 
götum í þéttbýli (í íbúðarhverfum, þar sem hámarkshraði er 30 og 50 km/klst., og á hraðbrautum í þéttbýli) þar 
sem skilyrði til aksturs geta talist dæmigerð fyrir þá erfiðleika sem geta orðið á vegi ökumanna. Einnig er 
æskilegt að prófið fari fram við mismikinn umferðarþunga. Þann tíma, sem er varið til aksturs á vegum, ber að 
nota eins og best verður á kosið til að meta akstur próftakans á mismunandi tegundum umferðarsvæða, sem leið 
hans kann að liggja um, með sérstakri áherslu á að láta hann skipta milli þessara svæða. 

II. ÞEKKING, LEIKNI OG FÆRNI SEM KRAFIST ER VIÐ AKSTUR AFLKNÚINS ÖKUTÆKIS 

Ökumenn allra aflknúinna ökutækja skulu ávallt hafa til að bera þá þekkingu, leikni og færni, sem lýst er í 1. til 9. lið, að 
þeir séu færir um að: 

— gera sér grein fyrir hættum í umferðinni og því hve alvarlegar þær eru, 

— hafa nægilegt vald yfir ökutækinu til að aka án áhættu og bregðast við á réttan hátt ef hættulegar aðstæður skapast, 

— að fara eftir umferðarreglum, einkum þeim sem eru ætlaðar til að koma í veg fyrir umferðarslys og stuðla að greiðri 
umferð, 

— að finna helstu tæknilegu galla á ökutæki sínu, einkum þá er ógna öryggi, og gera viðeigandi ráðstafanir til að ráða 
bót þar á, 

— að taka til greina alla þætti sem hafa áhrif á aksturslag (t.d. áfengi, þreyta, sjóndepra o.s.frv.) svo að þeim nýtist til 
fulls þeir eiginleikar sem þörf er á til að aka af öryggi, 

— að sýna fyllstu tillitssemi og stuðla þannig að öryggi allra vegfarenda, einkum þeirra sem mega sín minnst og eru 
helst berskjaldaðir. 

Aðildarríkjunum er heimilt að grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til þess að tryggja að ökumenn, sem hafa glatað 
þeirri þekkingu, leikni og færni sem lýst er í 1. til 9. lið, geti endurheimt þessa þekkingu og þessa leikni og að þeir haldi 
áfram að sýna þá færni sem krafist er við akstur vélknúins ökutækis. 
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III. VIÐAUKI 

LÁGMARKSKRÖFUR UM LÍKAMLEGA OG ANDLEGA HÆFNI TIL AÐ AKA AFLKNÚNU ÖKUTÆKI 

SKILGREININGAR. 

1. Í þessum viðauka er ökumönnum skipt í tvo hópa: 

1.1. Hópur 1: 

ökumenn ökutækja í flokki A, A1, A2, AM, B, B1 og BE. 

1,2. Hópur 2: 

ökumenn ökutækja í flokki C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 og D1E 

1.3. Heimilt er að kveða á um það í landslögum að ákvæði þessa viðauka um ökumenn í 2. flokki gildi um ökumenn 
ökutækja í flokki B sem nota ökuskírteini sín í atvinnuskyni (leigubifreiðar, sjúkrabifreiðar o.s.frv.). 

2. Á sama hátt eru umsækjendur um fyrsta ökuskírteini eða endurnýjun ökuskírteinis flokkaðir í hópa sem þeir 
falla undir eftir að þeir hafa fengið ökuskírteini eða endurnýjað það. 

LÆKNISSKOÐUN 

3. Hópur 1: 

Umsækjendum skal gert að fara í læknisskoðun ef í ljós kemur, þegar verið er að ganga frá nauðsynlegum 
formsatriðum eða í prófum sem þeir taka áður en þeir fá ökuskírteinið, að hæfni þeirra er skert af einni eða fleiri 
læknisfræðilegum ástæðum sem eru tilgreindar í þessum viðauka. 

4. Hópur 2: 

Umsækjendur skulu fara í læknisskoðun áður en þeir fá ökuskírteini í fyrsta sinn og eftir það skulu ökumenn 
fara í skoðun í samræmi við kerfið, sem er í gildi í aðildarríkinu þar sem þeir hafa fasta búsetu, í hvert sinn sem 
ökuskírteini þeirra er endurnýjað. 

5. Aðildarríkin geta gert strangari kröfur um útgáfu eða endurnýjun ökuskírteinis en þær sem kveðið er á um í 
þessum viðauka. 

SJÓN 

6. Allir umsækjendur um ökuskírteini skulu fara í augnskoðun til að ganga úr skugga um að þeir hafi nógu góða 
sjón til að aka vélknúnu ökutæki. Ef ástæða er til að efast um að svo sé skal umsækjandi fara í rannsókn hjá 
lækni á vegum þar til bærs yfirvalds á sviði læknisfræði Í þeirri rannsókn skal einkum lögð áhersla á sjónskerpu, 
sjónsvið, sjón í rökkri og augnsjúkdóma sem ágerast. 

Í þessum viðauka teljast gerviaugasteinar ekki vera sjóngler til leiðréttingar. 

Hópur 1: 

6.1. Umsækjendur um ökuskírteini eða endurnýjun á ökuskírteini skulu hafa sjón á báðum augum, sem nemur a.m.k. 
0,5 þegar bæði augu eru notuð í einu, með sjónglerjum til leiðréttingar ef nauðsyn krefur. Ökuskírteini skal ekki 
gefið út eða endurnýjað ef fram kemur við læknisskoðun að lárétt sjónsvið er innan við120°, nema í 
undantekningartilvikum á grundvelli læknisfræðilegs álits og augnprófs sem gefur jákvæðar niðurstöður, eða ef 
sjónin er af öðrum ástæðum svo slæm að þeir geta ekki ekið af  fyllsta öryggi. Ef upplýsingar liggja fyrir um 
augnsjúkdóm sem ágerist eða hann greinist er heimilt að gefa út ökuskírteini eða endurnýja það að því tilskildu 
að umsækjandinn fari reglulega í augnskoðun hjá lækni á vegum þar til bærs yfirvalds á sviði læknisfræði. 

6.2. Umsækjendur um ökuskírteini eða endurnýjun á ökuskírteini, sem eru alveg blindir á öðru auga eða sem nota 
aðeins annað augað (tvísýni), verða að hafa sjónskerpuna 0,5 a.m.k. með sjónglerjum til leiðréttingar ef nauðsyn 
krefur. Þar til bært yfirvald á sviði læknisfræði verður að votta að þetta ástand, þar sem aðeins öðru auganu er 
beitt, hafi varað nógu lengi til að viðkomandi einstaklingur hafi vanist því og að sjónsvið þess auga sé eðlilegt. 
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Hópur 2: 

6.3. Umsækjendur um ökuskírteini eða endurnýjun á ökuskírteini skulu hafa sjónskerpu, með sjónglerjum til 
leiðréttingar ef þörf krefur, sem nemur a.m.k. 0,8 á betra auganu og a.m.k. 0,5 á verra auganu. Ef sjóngler til 
leiðréttingar eru notuð til að ná gildunum 0,8 og 0,5 verður óleiðrétt sjónskerpa á hvoru auga að vera a.m.k. 
0,05, eða að öðrum kosti verður lágmarkssjónskerpa (0,8 og 0,5) að nást annaðhvort með því að leiðrétta með 
sjónglerjum sem eru ekki sterkari en plús eða mínus átta ljósbrotseiningar eða með snertilinsum. Sjóngler sem 
leiðrétta sjón mega ekki valda óþægindum. Ekki skal gefa út eða endurnýja ökuskírteini fyrir umsækjendur eða 
ökumenn sem hafa ekki eðlilegt sjónsvið á báðum augum eða þá sem þjást af tvísýni. 

HEYRN 

7. Gefa má út eða endurnýja ökuskírteini fyrir umsækjendur eða ökumenn í hópi 2 á grundvelli álits þar til bærs 
yfirvalds á sviði læknisfræði, í læknisskoðun skal tekið tillit til möguleika á leiðréttingu. 

HREYFIHAMLAÐIR EINSTAKLINGAR 

8. Ekki skal gefa út eða endurnýja ökuskírteini fyrir umsækjendur eða ökumenn sem hafa sjúkdóma í hreyfikerfi 
líkamans eða hafa afbrigðilegt hreyfikerfi sem gerir það hættulegt að þeir aki vélknúnu ökutæki. 

Hópur 1: 

8.1. Gefa má út ökuskírteini með sérstökum takmörkunum, ef nauðsyn krefur, fyrir líkamlega fatlaða umsækjendur 
eða ökumenn að fengnu áliti þar til bærs yfirvalds á sviði læknisfræði. Þetta álit verður að grundvallast á 
læknisfræðilegu mati á sjúkdóminum eða fötluninni og, ef þess gerist þörf, á verklegu prófi. Í álitinu skal einnig 
koma fram hvaða breytingar þarf að gera á ökutækinu og hvort ökumaðurinn þarf að hafa bæklunarbúnað, að 
því tilskildu að verklega prófið leiði í ljós að akstur með slíkum búnaði sé hættulaus. 

8.2. Gefa má út eða endurnýja ökuskírteini fyrir þá umsækjendur sem eru haldnir sjúkdómi sem ágerist, að því 
tilskildu að viðkomandi fari reglubundið í rannsókn til að athuga hvort hann er enn fyllilega fær um öruggan 
akstur. 

Ef fötlunin tekur engum breytingum má gefa út eða endurnýja ökuskírteini án þess að umsækjandinn þurfi að  
fara í reglubundna læknisskoðun. 

Hópur 2: 

8.3. Þar til bært yfirvald á sviði læknisfræði skal taka tilhlýðilegt tillit til aukinnar hættu sem fylgir akstri ökutækja 
sem falla undir skilgreiningu þessa hóps. 

HJARTA- OG ÆÐASJÚKDÓMAR 

9. Allir sjúkdómar sem geta valdið því að umsækjandi um ökuskírteini eða endurnýjun ökuskírteinis verði fyrir 
skyndilegri bilun í hjarta- og æðakerfi, sem getur haft áhrif á heilavirkni, stofna umferðaröryggi í hættu. 

Hópur 1: 

9.1. Ökuskírteini verða ekki gefin út eða endurnýjuð fyrir umsækjendur eða ökumenn sem eru haldnir alvarlegum 
hjartsláttartruflunum. 

9.2. Gefa má út eða endurnýja ökuskírteini fyrir umsækjendur eða ökumenn sem eru með hjartagangráð, að fengnu 
viðurkenndu læknisfræðilegu áliti og að því tilskildu að farið sé reglubundið í læknisskoðun. 

9.3. Meta skal hvort gefa á út eða endurnýja ökuskírteini fyrir umsækjendur sem hafa óeðlilegan blóðþrýsting, með 
tilliti til annarra niðurstaðna rannsóknarinnar, hvers kyns aukaverkana sem það getur haft og þeirrar hættu sem 
getur skapast í umferðinni af þeim sökum. 

9.4. Almennt gildir að ökuskírteini skuli ekki gefið út eða endurnýjað fyrir umsækjendur eða ökumenn sem eiga 
vanda til hjartakveisu í hvíld eða við hreyfingu. Útgáfa eða endurnýjun ökuskírteinis fyrir umsækjendur og 
ökumenn, sem hafa fengið kransæðastíflu, skal vera með fyrirvara um viðurkennt læknisfræðilegt álit og 
reglubundna læknisskoðun ef nauðsyn krefur. 
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Hópur 2: 

9.5. Þar til bært yfirvald á sviði læknisfræði skal taka tilhlýðilegt tillit til aukinnar hættu sem fylgir akstri ökutækja 
sem falla undir skilgreiningu þessa hóps. 

SYKURSÝKI 

10. Gefa má út eða endurnýja ökuskírteini fyrir umsækjendur eða ökumenn sem þjást af sykursýki, að fengnu 
viðurkenndu læknisfræðilegu áliti og að því tilskildu að farið sé reglubundið í læknisskoðun sem hæfir hverju 
tilviki. 

Hópur 2: 

10.1. Aðeins í undantekningartilvikum má gefa út eða endurnýja ökuskírteini fyrir umsækjendur eða ökumenn í 
þessum hópi sem þjást af sykursýki og þurfa insúlínmeðferð og aðeins á grundvelli viðurkennds læknisfræðilegs 
álits og að því tilskildu að farið sé reglulega í læknisskoðun. 

TAUGASJÚKDÓMAR 

11. Ekki skal gefa út eða endurnýja ökuskírteini fyrir umsækjendur eða ökumenn sem þjást af alvarlegum 
taugasjúkdómum, nema umsóknin sé studd viðurkenndu læknisfræðilegu áliti. 

Því verður að taka tillit til truflana í taugakerfi, af völdum sjúkdóms eða uppskurðar sem hefur áhrif á 
miðtaugakerfið eða úttaugakerfið og koma fram í skertri skynjun eða hreyfigetu og hafa áhrif á jafnvægi og 
samhæfingu, vegna áhrifa þeirra á starfshæfni og hættu á að einkennin aukist. Í þeim tilvikum getur útgáfa eða 
endurnýjun ökuskírteinis verið háð reglulegu endurmati þegar hætta er á að ástandið fari versnandi. 

12. Flogaköst eða aðrar skyndilegar truflanir á meðvitund stofna umferðaröryggi í mikla hættu ef þau koma fram 
hjá einstaklingi sem ekur vélknúnu ökutæki. 

Hópur 1: 

12.1. Gefa má út eða endurnýja ökuskírteini ef rannsókn hjá þar til bæru yfirvaldi á sviði læknisfræði fer fram og 
farið er í reglubundna læknisskoðun eftir það. Yfirvaldið skal meta á hvaða stigi flogaveikin eða aðrar truflanir 
á meðvitund eru, tegund og þróun sjúkdómsins (t.d. ekkert kast í tvö ár), meðferð sem hefur verið beitt og 
árangur af henni. 

Hópur 2: 

12.2. Ekki skal gefa út eða endurnýja ökuskírteini fyrir umsækjendur eða ökumenn sem fá eða eru líklegir til að fá 
flogaveikisköst eða aðrar skyndilegar truflanir á meðvitund. 

GEÐTRUFLANIR 

Hópur 1: 

13.1. Ekki skal gefa út eða endurnýja ökuskírteini fyrir umsækjendur eða ökumenn sem þjást af: 

— alvarlegum geðtruflunum af völdum sjúkdóms, áverka eða taugaskurðaðgerða, 

— af alvarlegri þroskahömlun, 

— af alvarlegum atferlisröskunum vegna öldrunar eða af persónuleikatruflunum sem leiða til skorts á 
dómgreind eða samskipta- og aðlögunarhæfni, 

nema umsóknin sé studd viðurkenndu læknisfræðilegu áliti og, ef nauðsyn krefur, háð reglubundinni 
læknisskoðun. 

Hópur 2: 

13.2. Þar til bært yfirvald á sviði læknisfræði skal taka tilhlýðilegt tillit til aukinnar hættu sem fylgir akstri ökutækja 
sem falla undir skilgreiningu þessa hóps. 

ÁFENGI 

14.  Áfengisneysla stofnar umferðaröryggi í mikla hættu. Í ljósi þess hversu alvarlegt þetta vandamál er verður 
læknastéttin að fylgjast með af árvekni 
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Hópur 1: 

14.1. Ekki skal gefa út eða endurnýja ökuskírteini umsækjenda eða ökumanna sem eru háðir áfengi eða ófærir um að 
aðskilja áfengisneyslu og akstur. 

Gefa má út eða endurnýja ökuskírteini fyrir umsækjendur eða ökumenn sem hafa verið háðir áfengi eftir 
tiltekinn tíma sem þeir hafa sannanlega verið án áfengis, að fengnu áliti læknis sem hefur tilskilið leyfi og að  
því tilskildu að farið sé reglubundið í læknisskoðun. 

Hópur 2: 

14.2. Þar til bært yfirvald á sviði læknisfræði skal taka tilhlýðilegt tillit til aukinnar hættu sem fylgir akstri ökutækja 
sem falla undir skilgreiningu þessa hóps. 

EITURLYF OG LÆKNISLYF 

15. Misnotkun: 

Ekki skal gefa út eða endurnýja ökuskírteini fyrir umsækjendur eða ökumenn sem eru háðir geðsæknilyfjum eða 
eru ekki háðir slíkum efnum en nota þau að staðaldri og gildir þá einu hvaða flokk ökuskírteina sótt er um. 

Stöðug notkun: 

Hópur 1: 

15.1. Ekki skal gefa út eða endurnýja ökuskírteini fyrir umsækjendur eða ökumenn sem nota geðsæknilyf reglulega, í 
hvaða formi sem er, sem geta dregið úr aksturshæfni ef þeirra er neytt í svo miklu magni að það hafi neikvæð 
áhrif á aksturinn. Hið sama gildir um öll önnur læknislyf eða lyfjablöndur sem hafa áhrif á aksturshæfni. 

Hópur 2: 

15.2. Þar til bært yfirvald á sviði læknisfræði skal taka tilhlýðilegt tillit til aukinnar hættu sem fylgir akstri ökutækja 
sem falla undir skilgreiningu þessa hóps. 

NÝRNASJÚKDÓMAR 

Hópur 1: 

16.1. Gefa má út eða endurnýja ökuskírteini fyrir umsækjendur eða ökumenn með alvarlega nýrnabilun, að fengnu 
viðurkenndu læknisfræðilegu áliti og að því tilskildu að farið sé reglubundið í læknisskoðun. 

Hópur 2: 

16.2. Ekki skal gefa út eða endurnýja ökuskírteini fyrir umsækjendur eða ökumenn með alvarlega og ólæknanlega 
nýrnabilun nema í sérstökum tilvikum á grundvelli viðurkennds læknisfræðilegs álits og að því tilskildu að farið 
sé reglubundið í læknisskoðun. 

ÝMIS ÁKVÆÐI 

Hópur 1: 

17.1. Gefa má út eða endurnýja ökuskírteini fyrir umsækjendur eða ökumenn sem líffæri eða gervilíffæri hafa verið 
grædd í sem geta haft áhrif á aksturshæfni, að fengnu viðurkenndu læknisfræðilegu áliti og, ef nauðsyn krefur, 
að því tilskildu að farið sé reglubundið í læknisskoðun. 

Hópur 2: 

17.2. Þar til bært yfirvald á sviði læknisfræði skal taka tilhlýðilegt tillit til aukinnar hættu sem fylgir akstri ökutækja 
sem falla undir skilgreiningu þessa hóps. 

18. Almennt gildir að ekki skal gefa út eða endurnýja ökuskírteini umsækjenda eða ökumanna sem eru haldnir 
sjúkdómum sem ekki er getið um hér að framan en hafa eða eru líklegir til að hafa áhrif á hreyfigetu og þar með 
á öryggi í akstri, nema umsóknin sé studd viðurkenndu læknisfræðilegu áliti og, ef nauðsyn krefur, að  því 
tilskildu að þeir fari reglubundið í læknisskoðun. 
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IV. VIÐAUKI 

LÁGMARKSKRÖFUR TIL EINSTAKLINGA SEM HALDA VERKLEG ÖKUPRÓF 

1. Kröfur um hæfni ökukennara 

1.1. Einstaklingur, sem hefur leyfi til þess að leggja verklegt mat í vélknúnu ökutæki á ökuhæfni umsækjanda, 
verður að hafa til að bera þekkingu, leikni og skilning á þeim atriðum sem eru tilgreind í liðum 1.2 til 1.6. 

1.2. Hæfni prófdómara verður að koma að gagni við mat á frammistöðu umsækjanda í ökuprófi í viðkomandi flokki 
ökuskírteinis. 

1.3. Þekking og skilningur á akstri og mat: 

— á fræðilegri þekkingu varðandi aksturslag, 

— á því vera meðvitaður um hættu og forðast slys, 

— á því námsefni sem liggur ökuprófinu til grundvallar, 

— á kröfum í ökuprófi, 

— á viðeigandi vega- og umferðarlögum, þ.m.t. viðeigandi löggjöf ESB, landslöggjöf og 
grunnviðmiðunarreglur, 

— á matsfræði og -tækni, 

— á varnarakstri. 

1.4. Matshæfni 

— geta til að taka nákvæmlega eftir, fylgjast með og meta heildarárangur umsækjanda, einkum: 

— réttur og víðtækur skilningur á hættulegum aðstæðum, 

— rétt mat á orsök og líklegum afleiðingum slíkra aðstæðna, 

— getu til að þróa færni og gera sér grein fyrir mistökum, 

— samræmi og samkvæmni í matinu, 

— að tileinka sér upplýsingar með skjótum hætti og átta sig á aðalatriðum, 

— að sýna fyrirhyggju, greina möguleg vandamál og þróa aðferðir til að takast á við þau, 

— að veita skjóta og uppbyggilega svörun. 

1.5. Ökuleikni einstaklings: 

— Einstaklingur, sem hefur leyfi til að halda verklegt próf fyrir tiltekinn flokk ökuskírteina, verður að geta 
ekið þeirri tegund vélknúins ökutækis með jöfnum og góðum árangri. 

1.6. Gæði þjónustu 

— að fastsetja og greina umsækjanda frá því hverju hann getur búist við á prófinu, 

— að tjá sig greinilega og velja efni, stíl og tungutak sem hentar áheyrendum og aðstæðum ásamt því að svara 
fyrirspurnum umsækjenda, 

— að veita skýra svörun um niðurstöður prófsins, 

— að koma fram við umsækjendur af virðingu og án mismununar. 

1.7. Þekking á tækni og eðlisfræði ökutækis: 

— þekking á tækni ökutækis, s.s. stýrisbúnaði, hjólbörðum, hemlum, ljósabúnaði, einkum bifhjóla og þungra 
ökutækja, 

— öryggi í tengslum við hleðslu, 

— þekking á eðlisfræðilegum eiginleikum ökutækis, s.s. hraða, núningi, hreyfiafli, orku. 

1.8. Sparneytinn og umhverfisvænn akstur. 
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2. Almenn skilyrði 

2.1. Prófdómari fyrir flokk B: 

a) verður að hafa haft ökuskírteini fyrir flokk B í minnst 3 ár, 

b) verður að vera orðinn 23 ára, 

c) verður að hafa lokið þeirri grunnmenntun, sem kveðið er á um í 3. lið þessa viðauka, og hafa síðan farið 
eftir fyrirkomulagi gæðatryggingar og reglubundinnar þjálfunar, eins og kveðið er á um í 4. lið þessa 
viðauka, 

d) verður að hafa lokið starfsmenntun, sem tekur a.m.k. til 3. stigs, eins og það er skilgreint í ákvörðun ráðsins 
85/368/EBE frá 16. júlí 1985 um samanburð á kröfum um starfsmenntun og hæfi milli aðildarríkja 
Evrópubandalagsins (1), 

e) má ekki starfa á sama tíma sem ökukennari við ökuskóla. 

2.2. Prófdómari við aksturspróf fyrir hina flokkana: 

a) verður að hafa ökuskírteini í viðkomandi flokki eða búa yfir sambærilegri þ ekkingu með þ ví að hafa 
fullnægjandi faglega menntun og hæfi, 

b) verður að hafa lokið þeirri grunnmenntun, sem kveðið er á um í 3. lið þessa viðauka, og hafa síðan farið 
eftir því fyrirkomulagi gæðatryggingar og reglubundinnar þjálfunar, eins og kveðið er á um í 4. lið þessa 
viðauka, 

c) verður að hafa starfað sem prófdómari við aksturspróf fyrir flokk B í a.m.k. þrjú ár en þennan starfstíma má 
fella niður ef prófdómarinn getur fært sönnur: 

— á a.m.k. fimm ára akstur í viðkomandi flokki eða , 

— á aksturshæfni sem, samkvæmt fræðilegu og verklegu mati, er meiri en þarf til þess að fá ökuskírteini 
og gerir þar með kröfuna óþarfa, 

d) verður að hafa lokið starfsmenntun, sem tekur a.m.k. til 3. stigs, eins og það er skilgreint í ákvörðun 
85/368/EBE, 

e) má ekki starfa á sama tíma sem ökukennari við ökuskóla. 

2.3. Jafngildi 

2.3.1. Aðildarríki geta leyft prófdómara að halda ökupróf fyrir flokka AM, A1, A2 og A þegar hann hefur lokið þeirri 
grunnmenntun sem mælt er fyrir um í 3. lið fyrir einn þessara flokka. 

2.3.2. Aðildarríki geta leyft prófdómara að halda ökupróf fyrir flokka C1, C, D1 og D þegar hann hefur lokið þeirri 
grunnmenntun sem mælt er fyrir um í 3. lið fyrir einn þessara flokka. 

2.3.3. Aðildarríki geta leyft prófdómara að halda ökupróf fyrir flokka BE, C1E, CE, D1E og DE þegar hann hefur 
lokið þeirri grunnmenntun sem mælt er fyrir um í 3. lið fyrir einn þessara flokka. 

3. Grunnmenntun 

3.1. Grunnþjálfun 

3.1.1. Áður en einstaklingur fær leyfi til að halda ökupróf verður hann að fara eftir þeirri starfsmenntunaráætlun, sem 
aðildarríki kann að tilgreina, til þess að hafa þá hæfni sem sett er fram í 1. lið. 

3.1.2. Aðildarríkin verða að ákvarða hvort inntak tiltekinnar starfsmenntunaráætlunar varðar leyfi til þess að halda 
ökupróf fyrir einn flokk ökuskírteina eða fleiri en einn. 

 
(1) Stjtíð. EB L 199, 31.7.1985, bls. 56. 
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3.2. Próf 

3.2.1. Áður en einstaklingur fær leyfi til að halda ökupróf verður hann að sýna fram á fullnægjandi þekkingu, skilning, 
leikni og hæfileika að því er varðar atriðin sem eru tilgreind í 1. lið. 

3.2.2. Aðildarríkin skulu hafa prófaferli þar sem metið er, á grundvelli kennslufræði, hvort einstaklingur hefur þá 
hæfni sem er skilgreind í 1. lið, einkum lið 1.4. Prófaferlið verður að taka til bæði hins fræðilega og hins 
verklega þáttar. Heimilt er að nota tölvustýrt mat ef við á. Hverju aðildarríki er í sjálfsvald sett að ákveða nánari 
útfærslu á tegund og lengd mismunandi prófana og mats, sem lið í prófinu. 

3.2.3. Aðildarríkin verða að ákvarða hvort efni tiltekins prófs gefur tilefni til leyfis til að halda ökupróf fyrir einn eða 
fleiri flokka ökuskírteina. 

4. Gæðatrygging og reglubundin þjálfun 

4.1. Gæðatrygging 

4.1.1. Aðildarríkin skulu koma á fyrirkomulagi gæðatryggingar til þess að viðhalda kröfum er varða prófdómara við 
aksturspróf. 

4.1.2. Fyrirkomulag gæðatryggingar skal ná yfir umsjón með starfi prófdómara, frekari þ jálfun þ eirra, endurnýjun 
löggildingar, framfarir þeirra í starfi ásamt því að fylgjast reglubundið með niðurstöðum úr þeim ökuprófum 
sem þeir halda. 

4.1.3. Aðildarríkin skulu sjá til þess að hver prófdómari heyri undir árlegt eftirlit þar sem farið er eftir fyrirkomulagi 
gæðatryggingar sem er tilgreint í lið 4.1.2. Að auki skulu aðildarríkin sjá til þess að á a.m.k. fimm ára fresti sé 
fylgst með hverjum prófdómara, þegar hann heldur próf, í a.m.k. hálfan dag, þannig að unnt sé að fylgjast með 
nokkrum prófum. Ef ástæða er til áminningar skal gera ráðstafanir til leiðréttingar. Sá sem annast þetta eftirlit 
verður að hafa til þess tilskilið leyfi frá aðildarríkinu. 

4.1.4 Aðildarríkin geta ákveðið að prófdómari, sem hefur leyfi til þess að halda ökupróf í fleiri en einum flokki og 
sem fullnægir kröfu um umsjón í tengslum við próf fyrir einn flokk, fullnægi einnig kröfunni fyrir fleiri en einn 
flokk. 

4.1.5 Til þess að tryggja rétt og samræmt mat verður aðili, sem hefur tilskilið leyfi frá aðildarríkinu, að fylgjast með 
og hafa umsjón með ökuprófinu. 

4.2. Reglubundin þjálfun 

4.2.1. Til að prófdómarar haldi leyfinu, burtséð frá því fyrir hve marga flokka þeir hafa löggildingu, skulu aðildarríkin 
sjá til þess að þeir takist á hendur: 

— reglubundna lágmarksþjálfun, sem stendur í fjóra daga alls á hverju tveggja ára tímabili til þess: 

— að viðhalda og rifja upp nauðsynlega þekkingu og færni í að halda próf, 

— að þróa nýja hæfni sem hefur orðið nauðsynleg í starfinu, 

— að tryggja að prófdómari haldi áfram próf á réttmætan og samræmdan hátt, 

— lágmarksþjálfun í minnst fimm daga á hverju fimm ára tímabili til þess, 

— að þróa og viðhalda nauðsynlegri akstursleikni. 

4.2.2. Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir til þess að tryggja að þeir prófdómarar, sem alvarlegur misbrestur 
finnst hjá samkvæmt gildandi gæðatryggingarkerfi, hljóti tafarlaust sérstaka þjálfun. 

4.2.3. Tímabundin þjálfun getur falist í leiðbeiningum, þjálfun innan veggja kennslustofu, hefðbundnu eða rafrænu 
námi og þ jálfunin getur miðast við einstakling eða hóp. Hún getur tekið til endurnýjunar á kröfum um 
löggildingu telji aðildarríkin það viðeigandi. 
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4.2.4. Aðildarríkin geta kveðið á um að prófdómari, sem hefur leyfi til þess að halda ökupróf í fleiri en einum flokki 
og sem fullnægir kröfu um reglubundna þ jálfun í tengslum við próf fyrir einn flokk, fullnægi einnig kröfunni 
fyrir fleiri en einn flokk, að því tilskildu að skilyrðið, sem er sett fram í lið 4.2.5, sé uppfyllt. 

4.2.5. Ef prófdómari hefur ekki haldið próf í tilteknum flokki á 24-mánaða tímabili skal hann gangast undir viðeigandi 
endurmat áður en honum er leyft að halda ökupróf í þeim flokki. Það endurmat getur verið liður í kröfunni sem 
er sett fram í lið 4.2.1. 

5. Áunnin réttindi. 

5.1. Aðildarríkin geta leyft að einstaklingar, sem rétt áður en þessi ákvæði öðlast gildi hafa leyfi til að halda ökupróf, 
haldi þ ví áfram, þ rátt fyrir að þeir höfðu ekki leyfi í samræmi við almenn ákvæði 2. liðar eða 
grunnmenntunarferlið sem sett er fram í 3. lið. 

5.2. Þessir prófdómarar heyra engu að síður undir reglubundið eftirlit og fyrirkomulag gæðatryggingar skv. 4. lið. 
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V. VIÐAUKI 

LÁGMARKSKRÖFUR UM ÞJÁLFUN ÖKUMANNA OG ÖKUPRÓF FYRIR SAMTENGD ÖKUTÆKI, EINS OG 
ÞAU ERU SKILGREIND Í ANNARRI UNDIRGREIN B-LIÐAR 4. MGR. 4. GR. 

1. Aðildarríkin gera nauðsynlegar ráðstafanir til: 

— að samþykkja og hafa umsjón með þeirri þjálfun sem kveðið er á um í d-lið 1. mgr. 7. gr. eða 

— að skipuleggja það verklega próf sem kveðið er á um í d-lið 1. mgr. 7. gr. 

2.1. Lengd þjálfunar ökumanns 

— minnst sjö klukkustundir. 

3. Inntak þjálfunar ökumanns 

Þjálfun ökumanns skal ná yfir þekkingu, leikni og færni, eins og lýst er í 2. og 7. lið II. viðauka. Gefa skal sérstakan 
gaum: 

— að hreyfiafli ökutækis, öryggisviðmiðunum, dráttartæki og eftirvagni (tengibúnaður), réttri hleðslu og 
öryggisbúnaði, 

Verklegur hluti þjálfunar skal ná yfir eftirfarandi æfingar: hröðun, hraðaminnkun, akstur aftur á bak, hemlun, 
hemlunarvegalengd, að skipta um akrein, hemlun/að víkja úr vegi, sveiflu eftirvagns, að aftengja eftirvagn og tengja 
hann aftur við vélknúið ökutæki, að leggja ökutæki, 

— Allir þátttakendur í þjálfuninni skulu ljúka verklega þættinum og sýna fram á leikni og færni á opinberum vegum, 

— Samtengd ökutæki, sem eru notuð við þ jálfunina, skulu tilheyra þeim flokki ökuskírteinis sem þátttakendur sækja 
um. 

4. Lengd og inntak verklegs prófs 

Lengd prófsins og vegalengdin sem ekin er skal vera nægileg til að unnt sé að meta þá leikni og færni sem mælt er fyrir um í 
3. lið. 
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VI. VIÐAUKI 

LÁGMARKSKRÖFUR UM ÞJÁLFUN ÖKUMANNA OG ÖKUPRÓF FYRIR BIFHJÓL Í FLOKKI A (VEITING 
ÖKULEYFIS Í ÁFÖNGUM) 

1. Aðildarríkin gera nauðsynlegar ráðstafanir til: 

— að samþykkja og hafa umsjón með þeirri þjálfun sem kveðið er á um í c-lið 1. mgr. 7. gr. eða 

— að skipuleggja verklegt próf sem kveðið er á um í c-lið 1. mgr. 7. gr. 

2. Lengd þjálfunar ökumanns 

— minnst sjö klukkustundir. 

3. Inntak þjálfunar ökumanns 

— Þjálfun ökumanns skal ná yfir alla þætti sem falla undir 6. lið II. viðauka. 

— Allir þátttakendur skulu ljúka hinum verklegu þáttum þjálfunarinnar og sýna fram á leikni og færni á opinberum 
vegum, 

— Bifhjól, sem eru notuð við þjálfunina, skulu tilheyra þeim flokki ökuskírteinis sem þátttakendur sækja um. 

4. Lengd og inntak verklegs prófs 

Lengd prófsins og vegalengdin sem ekin er skal vera nægileg til að unnt sé að meta þá leikni og færni sem mælt er fyrir um í 
3. lið. 
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VII. VIÐAUKI 

A-hluti 

NIÐURFELLD TILSKIPUN MEÐ ÁORÐNUM BREYTINGUM 

(sem um getur í 17. gr.) 

Tilskipun ráðsins 91/439/EBE (1) Stjtíð. EB L 237, 24. 8. 1991, bls. 1. 

Tilskipun ráðsins 94/72/EB (Stjtíð. EB L 337, 24.12.1994, bls. 86) 

Tilskipun ráðsins 96/47/EB Stjtíð. EB L 235, 24.7.1996, bls. 1. 

Tilskipun ráðsins 97/26/EB (Stjtíð. EB L 150, 7.6.1997, bls. 41) 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/56/EB (Stjtíð. EB L 237, 21.9.2000, bls. 45) 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/59/EB, eingöngu 2. mgr. 
10. gr., 

(Stjtíð. ESB L 226, 10.9.2003, bls. 4) 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003, eingöngu 
24. liður II. viðauka 

(Stjtíð ESB L 284, 31.10. 2003, bls. 1) 

Tilskipun 91/439/EBE var einnig breytt með eftirfarandi gerð sem hefur ekki verið felld úr gildi: Aðildarlögin frá 1994. 

 

B-hluti 

FRESTUR TIL LÖGLEIÐINGAR Í AÐILDARRÍKJUNUM OG TIL BEITINGAR 

(sem um getur í 17. gr.) 

Tilskipun Frestur til lögleiðingar Gildistökudagur 

Tilskipun 91/439/EBE 1. júlí 1994 1. júlí 1996 

Tilskipun 94/72/EB - 1. janúar1995 

Tilskipun 96/427/EB - 16. júlí 1996 

Tilskipun 96/47/EB 1. júlí 1996 1. júlí 1996 

Tilskipun 97/26/EB 1. janúar 1998 1. janúar 1998 

Tilskipun 2000/56/EB 30. september 2003 30. september 2003, 30. september 2008 (liður 6.2.5 í II. 
viðauka) og 30. september 2013 (liður 5.2 í II. viðauka) 

Tilskipun 2003/59/EB 10. september 2006 10. september 2008 (farþegaflutningar) og 10. september 
2009 (vöruflutningar) 
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VIII. VIÐAUKI 

SAMSVÖRUNARTAFLA 

Tilskipun 91/439/EBE Þessi tilskipun 

Fyrsti málsliður 1. mgr. 1. gr. Fyrsti málsliður 1. mgr. 1. gr. 

Annar málsliður 1. mgr. 1. gr. — 

- 2. mgr. 1. gr 

2. mgr. 1. gr 1. mgr. 2. gr 

- 2. mgr. 2. gr 

3. mgr. 1. gr - 

1. mgr. 2. gr Annar málsliður 1. mgr. 1. gr. 

2. mgr. 2. gr 1. mgr. 3. gr 

 2. mgr. 3. gr 

 3. mgr. 3. gr 

3. mgr. 2. gr - 

4. mgr. 2. gr - 

Inngangsorð fyrstu undirgreinar 1. mgr. 3. gr. Fyrsti málsliður 1. mgr. 4. gr. 

- Fyrsti undirliður 2. mgr. 4. gr. 

- Annar undirliður 2. mgr. 4. gr. 

Fyrsti undirliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 3. gr. Fyrsti undirliður 3. mgr. 4. gr. 

Annar undirliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 3. gr. Fyrsta undirgrein b-liðar 4. mgr. 4. gr. 

Þriðji undirliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 3. gr. Önnur undirgrein b-liðar 4. mgr. 4. gr. 

Fjórði undirliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 3. gr. c-liður 4. mgr. 4. gr. 

Fimmti undirliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 3. gr. f-liður 4. mgr. 4. gr. 

Sjötti undirliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 3. gr. g-liður 4. mgr. 4. gr. 

Sjöundi undirliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 3. gr. j-liður 4. mgr. 4. gr. 

Áttundi undirliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 3. gr. k-liður 4. mgr. 4. gr. 

Inngangsorð fyrstu undirgreinar 2. mgr. 3. gr. - 

Fyrsti undirliður fyrstu undirgreinar 2. mgr. 3. gr. a-liður 3. mgr. 4. gr. 

Annar undirliður fyrstu undirgreinar 2. mgr. 3. gr. a-liður 4. mgr. 4. gr. 

Þriðji undirliður fyrstu undirgreinar 2. mgr. 3. gr. d-liður 4. mgr. 4. gr. 

Fjórði undirliður fyrstu undirgreinar 2. mgr. 3. gr. e-liður 4. mgr. 4. gr. 

Fimmti undirliður fyrstu undirgreinar 2. mgr. 3. gr. h-liður 4. mgr. 4. gr. 

Inngangsorð sjötta undirliðar fyrstu undirgreinar 2. mgr. 
3. gr. 

i. liður 4. mgr. 4. gr. 

Fyrsti undirliður sjötta undirliðar fyrstu undirgreinar 2. mgr. 
3. gr. 

- 

Annar undirliður sjötta undirliðar fyrstu undirgreinar 2. mgr. 
3. gr. 

- 
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Tilskipun 91/439/EBE Þessi tilskipun 

Inngangsorð 3. mgr. 3. gr. - 

Fyrsti undirliður 3. mgr. 3. gr. Þriðji málsliður 1. mgr. 4. gr. 

Fyrsta undirgrein annars undirliðar 3. mgr. 3. gr. Annar undirliður 3. mgr. 4. gr. 

Önnur undirgrein annars undirliðar 3. mgr. 3. gr. - 

Þriðji undirliður 3. mgr. 3. gr. Fyrsti undirliður 3. mgr. 4. gr. 

Fjórði undirliður 3. mgr. 3. gr. Fyrsti undirliður 4. mgr. 4. gr. 

Fimmti undirliður 3. mgr. 3. gr. Annar undirliður 4. mgr. 4. gr. 

- 3. mgr. 4. gr. 

4. mgr. 3. gr. - 

5. mgr. 3. gr. - 

6. mgr. 3. gr. Fyrsti málsliður 5. mgr. 4. gr. 

- Annar málsliður 5. mgr. 4. gr. 

4. gr. 5. gr. 

1. mgr. 5. gr. 1. mgr. 6. gr. 

a-liður 1. mgr. 5. gr. a-liður 1. mgr. 6. gr. 

b-liður 1. mgr. 5. gr. b-liður 1. mgr. 6. gr. 

Inngangsorð 2. mgr. 5. gr. Inngangsorð 2. mgr. 6. gr. 

a-liður 2. mgr. 5. gr. a-liður 2. mgr. 6. gr. 

b-liður 2. mgr. 5. gr. b-liður 2. mgr. 6. gr. 

- c-liður 2. mgr. 6. gr. 

- d-liður 2. mgr. 6. gr. 

- e-liður 2. mgr. 6. gr. 

- f-liður 2. mgr. 6. gr. 

3. mgr. 5. gr. - 

4. mgr. 5. gr. 4. mgr. 6. gr. 

Inngangsorð 1. mgr. 6. gr. Annar málsliður 1. mgr. 4. gr. 

Fyrsti undirliður a-liðar 1. mgr. 6. gr. Þriðji undirliður a-liðar 3. mgr. 4. gr. 

Annar undirliður a-liðar 6. mgr. 1. gr. Annar undirliður a-liðar 4. mgr. 4. gr. 

Fyrsti undirliður b-liðar 1. mgr. 6. gr. Annar undirliður b-liðar 3. mgr. 4. gr. 

 Annar undirliður c-liðar 4. mgr. 3. gr. 

Fyrsti valkostur annars undirliðar b-liðar 1. mgr. 6. gr. Fimmta undirgrein b-liðar 4. mgr. 4. gr. 

Annar valkostur annars undirliðar b-liðar 1. mgr. 6. gr. Annar undirliður c-liðar 4. mgr. 4. gr. 

Fyrsti og annar valkostur þriðja undirliðar b-liðar 1. mgr. 6. 
gr. 

Annar undirliður g-liðar 4. mgr. 4. gr. 

Þriðji og fjórði valkostur þriðja undirliðar b-liðar 1. mgr. 6. 
gr. 

Þriðji undirliður 4. mgr. 4. gr. 

Fyrsti og annar valkostur þriðja undirliðar b-liðar 1. mgr. 6. 
gr. 

Annar undirliður k-liðar 4. mgr. 4. gr. 

Þriðji og fjórði valkostur fyrsta undirliðar c-liðar 1. mgr. 6. 
gr. 

Annar undirliður i-liðar 4. mgr. 4. gr. 

2. mgr. 6. gr. Fyrsta undirgrein 6. mgr. 4. gr. 

- Önnur undirgrein 6. mgr. 4. gr. 

3. mgr. 6. gr. Þriðja og fjórða undirgrein 6. mgr. 4. gr. 
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Tilskipun 91/439/EBE Þessi tilskipun 

Inngangsorð 1. mgr. 7. gr. Inngangsorð 1. mgr. 7. gr. 

a-liður 1. mgr. 7. gr. a-liður 1. mgr. 7. gr. 

- b-liður 1. mgr. 7. gr. 

- c-liður 1. mgr. 7. gr. 

- d-liður 1. mgr. 7. gr. 

b-liður 1. mgr. 7. gr. e-liður 1. mgr. 7. gr. 

2. mgr. 7. gr. - 

3. mgr. 7. gr. - 

- 2. mgr. 7. gr. 

- 3. mgr. 7. gr. 

4. mgr. 7. gr. 4. mgr. 7. gr. 

5. mgr. 7. gr. a-liður 5. mgr. 7. gr. 

- b-liður 5. mgr. 7. gr. 

- c-liður 5. mgr. 7. gr. 

- d-liður 5. mgr. 7. gr. 

1. mgr. 7. gr. a - 

2. mgr. 7. gr. a 8. gr. 

7. gr. b 9. gr. 

- 10. gr. 

8. gr. 11. gr. 

9. gr. 12. gr. 

10. gr. 1. mgr. 13. gr. 

- 2. mgr. 13. gr. 

11. gr. 14. gr. 

1. mgr. 12. gr. - 

2. mgr. 12. gr. - 

3. mgr. 12. gr. 15. gr. 

- 16. gr. 

13. gr. Fyrsta undirgrein 17. gr. 

- Önnur undirgrein 17. gr. 

- 18. gr. 

14. gr. 19. gr. 

I. viðauki - 

I. viðauki a I. viðauki 

II. viðauki II. viðauki 

III. viðauki III. viðauki 

- IV. viðauki 

- V. viðauki 

- VI. viðauki 
 

 


