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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2012/36/ESB

frá 19. nóvember 2012

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB um 
ökuskírteini (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/
EB frá 20. desember 2006 um ökuskírteini (1), einkum 8. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Uppfæra þarf tákntölurnar og undirtákntölurnar sem 
settar eru fram í I. viðauka við tilskipun 2006/126/EB 
með hliðsjón af nýju ökutækjaflokkunum, sem teknir voru 
upp með tilskipun 2006/126/EB, sem hafa aðra tæknilega 
eiginleika en þá sem eru í gildi samkvæmt tilskipun 
ráðsins 91/439/EBE frá 29. júlí 1991 um ökuskírteini (2). 
Í þessu samhengi skulu ökuréttindi sem fengin voru fyrir 
gildistöku tilskipunar 2006/126/EB þann 19. janúar 2013 
gilda áfram.

2) Aðlaga skal innihald ökuprófs fyrir ökutæki í flokki C1 
að mismunandi eiginleikum þeirra ökutækja sem falla 
undir þennan flokk. Öfugt við ökutæki í flokki C, sem eru 
sérstaklega ætluð fyrir vöruflutninga í atvinnuskyni, er 
flokkur C1 misleitur og tekur til margs konar ökutækja, 
t.d. ökutæki fyrir frístunda- eða einkanot, ökutæki 
sem notuð eru í neyðarþjónustu eða við slökkvistarf, 
eða ökutæki til sérstakra nota í atvinnuskyni, þar sem 
akstur er ekki meginstarfssvið ökumannsins. Ökumenn 
slíkra ökutækja ættu ekki að þurfa að sýna fram á í 
ökuprófi að þeir hafi þekkingu á reglum eða búnaði 
sem aðeins á við um ökumenn sem falla undir löggjöf 
varðandi flutningastarfsemi í atvinnuskyni, svo sem 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 321, 20.11.2012, bls. 54. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 143/2013 frá  
15. júlí 2013 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-
samninginn, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 403, 30.12.2006, bls. 18.
(2) Stjtíð. EB L 237, 24.8.1991, bls. 1.

frá 15. mars 2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða 
félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum (3) 
og reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85 frá 20. desember 
1985 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum 
í flutningum á vegum (4). Slík aðlögun gildandi reglna 
myndi draga úr áhættunni á að ökumenn aki með ofhlaðin 
ökutæki í flokki B, í því skyni að komast hjá kostnaði 
vegna þjálfunar og prófs á ökutæki í flokki C eða C1, og 
myndi þannig bæta umferðaröryggi. Það myndi einnig 
lágmarka stjórnsýsluálag og rekstrarlegt álag á lítil og 
meðalstór fyrirtæki og örfyrirtæki sem þurfa að nota slík 
ökutæki til sérstakra nota í atvinnurekstri sínum.

3) Endurskoða þarf kröfur varðandi bifhjól í flokkum A1, 
A2 og A, sem notuð skulu sem prófökutæki við prófun 
á leikni og færni, í ljósi tækniframfara, einkum þróunar 
og aukinnar notkunar á rafbifhjólum. Einnig skal 
aðlaga tækniforskriftir fyrir prófökutækin til að tryggja 
að umsækjendur séu prófaðir á ökutækjum sem eru 
dæmigerð fyrir flokkinn sem ökuskírteinið yrði gefið út 
fyrir.

4) Breyta skal lágmarkskröfum að því er varðar próföku-
tækin og innihald verklega prófsins fyrir ökutæki í C- 
og D-flokki í ljósi tækniframfara, einkum með tilliti til 
aukinnar þróunar og notkunar á nútímalegri og öruggari 
ökutækjum í flutningastarfsemi, sem menga minna og 
eru útbúin margs konar hálfsjálfvirkum eða blönduðum 
aflyfirfærslukerfum. Prófa skal hæfni ökumanna að því er 
varðar getu þeirra til að nota aflyfirfærslukerfi ökutækis 
með öruggum, hagkvæmum og umhverfisvænum hætti. 
Einföldun á gildandi takmörkunum á akstri sjálfskiptra 
ökutækja myndi einnig draga úr stjórnsýsluálagi og 
rekstrarlegu álagi á lítil og meðalstór fyrirtæki og 
örfyrirtæki sem starfa við flutninga á vegum.

5) Þar sem tilskipun 2006/126/EB gildir að fullu þann  
19. janúar 2013 skal tilskipun þessi öðlast gildi daginn eftir 
að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

(3) Stjtíð. ESB L 102, 11.4.2006, bls. 1.
(4) Stjtíð. EB L 370, 31.12.1985, bls. 8.
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6) Því ber að breyta tilskipun 2006/126/EB til samræmis við 
það.

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru 
í samræmi við álit nefndarinnar um ökuskírteini.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum I. og II. viðauka við tilskipun 2006/126/EB er breytt 
í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun.

2. gr.

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en  
31. desember 2013. Þau skulu þegar í stað senda fram kvæmda-
stjórninni texta þessara ákvæða.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
eru birt opinberlega. 

Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

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

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 19. nóvember 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 Forseti.

 José Manuel BARROSO

______



10.10.2013 Nr. 56/161EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

VIÐAUKI

I.  Þriðju málsgrein I. viðauka við tilskipun 2006/126/EB, varðandi 12. lið a-liðar á bakhlið ökuskírteinisins, er breytt 
sem hér segir:

1)  Eftirfarandi tákntala 46 bætist við:

„46.   Eingöngu bifhjól með þremur hjólum“,

2)  tákntala 72 falli brott,

3)  í stað tákntölu 73 komi eftirfarandi:

„73.    Takmarkast við ökutæki í flokki B sem eru vélknúin fjórhjól (B1)“,

4)  tákntölur 74 til 77 falli brott,

5)  í stað tákntölu 79 komi eftirfarandi:

„79.  (...) Takmarkast við ökutæki sem eru í samræmi við forskriftirnar sem eru tilgreindar í svigum við 
beitingu 13. gr. þessarar tilskipunar.

79.01. Takmarkast við ökutæki á tveimur hjólum með eða án hliðarvagns

79.02. Takmarkast við ökutæki í flokki AM sem eru þríhjól eða létt fjórhjól

79.03. Takmarkast við bifhjól með þremur hjólum

79.04. Takmarkast við bifhjól með þremur hjólum með eftirvagn þar sem leyfilegur hámarksmassi 
er ekki yfir 750 kg

79.05. Bifhjól í flokki A1 með afl/þyngdarhlutfall yfir 0,1 kW/kg

79.06. Ökutæki í flokki BE þar sem leyfilegur hámarksmassi eftirvagns er yfir 3500 kg“,

6)  eftirfarandi tákntölur 80 og 81 bætist við:

„80.  Takmarkast við handhafa ökuskírteinis fyrir ökutæki í flokki A sem eru vélknúin þríhjól, sem eru ekki 
orðnir 24 ára

81.  Takmarkast við handhafa ökuskírteinis fyrir ökutæki í flokki A sem eru bifhjól á tveimur hjólum, sem 
eru ekki orðnir 21 ára“,

7)  eftirfarandi tákntala 90 bætist við:

„90.  Tákntölur sem notaðar eru með tákntölum sem skilgreina breytingar á ökutækinu“,

8)  í stað tákntölu 96 komi eftirfarandi:

„96.  Ökutæki í flokki B með eftirvagn þar sem leyfilegur hámarksmassi eftirvagns er yfir 750 kg, þar sem 
leyfilegur hámarksmassi þessa samtengda ökutækis er yfir 3500 kg en fer ekki yfir 4250 kg.“,

9)  eftirfarandi tákntala 97 bætist við:

„97.  Ekki heimilt að aka ökutæki í flokki C1 sem fellur undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 
3821/85 frá 20. desember 1985 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum (*).

(*)  Stjtíð. EB L 370, 31.12.1985, bls. 8.

II.  Ákvæðum II. viðauka við tilskipun 2006/126/EB er breytt sem hér segir:

1)  Í stað liðar 4.1.1 komi eftirfarandi:

„4.1.1.  reglum um aksturstíma og hvíldartíma samkvæmt skilgreiningu í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 561/2006 frá 15. mars 2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða félagsmálalöggjafarinnar er 
varða flutninga á vegum (5), notkun skráningarbúnaðar samkvæmt skilgreiningu í reglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum.“

(5) Stjtíð. ESB L 102, 11.4.2006, bls. 1.,
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2)  Eftirfarandi liður 4.1a bætist við:

„4.1a.  Aðildarríkjum er heimilt að undanþiggja umsækjendur um skírteini fyrir ökutæki í flokki C1 eða C1E, 
sem falla utan gildissviðs reglugerðar (EBE) nr. 3821/85, frá því að þurfa að sýna fram á þekkingu 
sína á atriðunum sem talin eru upp í liðum 4.1.1 til 4.1.3.“,

3)  Í stað liðar 5.1 komi eftirfarandi:

„5.1.  Aflyfirfærsla ökutækis

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

 „Ökutæki með handskiptingu“ merkir ökutæki með tengslisfetil (eða handfang í flokkum A, A2 og 
A1) sem ökumaðurinn verður að nota þegar ökutækið er gangsett eða stöðvað og þegar skipt er um 
gír.

5.1.2.  Ökutæki sem uppfylla ekki viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í lið 5.1.1 teljast vera með 
sjálfskiptingu.

  Með fyrirvara um lið 5.1.3 skal það skráð í ökuskírteini sem eru gefin út á grundvelli slíks prófs 
ef verklega prófið er tekið á ökutæki með sjálfskiptingu. Skírteini með þessum upplýsingum gilda 
aðeins við akstur ökutækja með sjálfskiptingu.

5.1.3.  Sértæk ákvæði varðandi ökutæki í flokkum C, CE, D og DE

 Aðildarríkjum er heimilt að ákveða að ekki skuli skrá neinar takmarkanir varðandi sjálfskipt ökutæki 
á ökuskírteini fyrir ökutæki í flokki C, CE, D eða DE, sem um getur í lið 5.1.2, ef umsækjandinn er 
þegar með ökuskírteini sem fengið er á ökutæki með handskiptingu í a.m.k. einum af eftirfarandi 
flokkum: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 eða D1E, og hefur gert það sem lýst er í lið 8.4 í verklega 
prófinu.“,

4)  Ákvæðum liðar 5.2 er breytt sem hér segir:

a)  Í stað fyrstu undirgreinar komi eftirfarandi:

„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. Aðildarríkin 
geta notað vikmörk sem eru 5 cm3 minni en tilskilin lágmarksstærð slagrýmis fyrir ökutæki í 
flokkum A1, A2 og A, sem notuð eru í verklega prófinu.“,

b)  Í stað textans varðandi flokk A1, A2 og A komi eftirfarandi:

„Flokkur A1

Bifhjól í flokki A1 án hliðarvagns, með afl sem er ekki yfir 11 kW og afl/þyngdarhlutfall sem er ekki yfir 
0,1 kW/kg, og sem nær a.m.k. hraðanum 90 km/klst.

Ef bifhjólið er knúið brunahreyfli skal slagrými hreyfilsins vera a.m.k. 120 cm3.

Ef bifhjólið er knúið rafmagnshreyfli skal afl/þyngdarhlutfall ökutækisins vera a.m.k. 0,08 kW/kg,

Flokkur A2

Bifhjól án hliðarvagns, með afl sem er a.m.k. 20 kW en ekki meira en 35 kW og afl/þyngdarhlutfall sem 
er ekki yfir 0,2 kW/kg.

Ef bifhjólið er knúið brunahreyfli skal slagrými hreyfilsins vera a.m.k. 400 cm3.

Ef bifhjólið er knúið rafmagnshreyfli skal afl/þyngdarhlutfall ökutækisins vera a.m.k. 0,15 kW/kg,

Flokkur A

Bifhjól án hliðarvagns þar sem massi án hleðslu er meiri en 180 kg, með afl sem er a.m.k. 50 kW. 
Aðildarríki getur ákveðið vikmörk sem eru 5 kg undir tilskildum lágmarksmassa.
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Ef bifhjólið er knúið brunahreyfli skal slagrými hreyfilsins vera a.m.k. 600 cm3.

Ef bifhjólið er knúið rafmagnshreyfli skal afl/þyngdarhlutfall ökutækisins vera a.m.k. 0,25 kW/kg,“,

c)  í stað textans varðandi flokk C og CE komi eftirfarandi:

„Flokkur C

Ökutæki í flokki C sem hafa a.m.k. 12 000 kg leyfilegan hámarksmassa, eru a.m.k. 8 m á lengd og 2,40 
m á breidd og ná a.m.k. hraðanum 80 km/klst., búin læsivörðum hemlum, aflyfirfærslukerfi sem gerir 
ökumanninum kleift að velja gír handvirkt og skráningarbúnaði í skilningi reglugerðar (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

Annað hvort 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, eru a.m.k. 14 m á lengd og 2,40 m á breidd og ná a.m.k. hraðanum 80 km/klst., búin læsivörðum 
hemlum, aflyfirfærslukerfi sem gerir ökumanninum kleift að velja gír handvirkt og skráningarbúnaði í 
skilningi reglugerðar (EBE) nr. 3821/85, farmrýmið skal vera lokaður kassi sem er a.m.k. jafnbreiður og 
-hár og stýrishúsið, bæði liðskipta ökutækið og samtengda ökutækið skulu hafa heildarraunmassa sem er 
a.m.k. 15 000 kg,“,

5)  Í stað liðar 8.1.4 komi eftirfarandi:

„8.1.4.  Athuga aflhemla og aflstýri, athuga ástand hjóla, felgurær, aurbretti, framrúðu, rúður og rúðu-
þurrkur, vökva (t.d. vélarolíu, kælivökva, rúðuvökva), athuga og kunna að nota mælaborð, þar á 
meðal skráningarbúnað samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 3821/85. Seinni krafan gildir ekki fyrir 
umsækjendur um ökuskírteini fyrir ökutæki í flokki C1 eða C1E, sem falla ekki undir gildissvið 
þessarar reglugerðar,“,

6)  Eftirfarandi liður 8.4 bætist við:

„8.4.  Öruggur og orkunýtinn akstur

8.4.1.  ekur þannig að það tryggir öryggi og dregur úr eldsneytisnotkun og útblæstri við hröðun, hraðaminnkun 
og við akstur upp og niður brekkur, með því að skipta handvirkt um gír þegar þess gerist þörf.“,

7)  Í stað liðar 9.3.2 komi eftirfarandi:

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

________________________


