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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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)  Umtalsverðar úrbætur hafa verið gerðar varðandi öryggi í jarðgöngum innan Sambandsins, m.a. með tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2004/54/EB(2). Til að tryggja að fullu árangur af þessum úrbótum er nauðsynlegt að 
tryggja að ökumenn þekki og skilji meginreglur öruggs aksturs í jarðgöngum og geti beitt þeim í hegðun sinni í 
umferð. Kröfum um fræðileg og verkleg próf í tilskipun ráðsins 91/439/EBE(3) var því breytt til samræmis við það 
með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/65/EB(4

2006/126/EB.

2)  Frá því að tilskipun 2006/126/EB var samþykkt hefur vísindaleg þekking á heilsufarsástandi sem hefur áhrif á hæfni 
til að aka ökutæki batnað, einkum að því er varðar mat bæði á tengdri áhættu fyrir umferðaröryggi og árangur af 
meðferð til að koma í veg fyrir nefnda áhættu. Margvíslegar athuganir og rannsóknir sem nýlega hafa verið gerðar 

ekki lengur að horfa fram hjá þessu heilsufarsástandi með tilliti til löggjafar Sambandsins um ökuskírteini.

4)  Fundist hafa ritstjórnarleg mistök í II. viðauka við tilskipun 2006/126/EB eftir að honum var breytt með tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2012/36/ESB(5

um skýringaskjöl(6), hafa aðildarríki skuldbundið sig, í rökstuddum tilvikum, til að láta tilkynningu um lögleiðingar-

landsbundinna lögleiðingargerninga.

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

1. gr.

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

2014 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) 
(2)  

(3) 
(4) 

bls. 36).
(5) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/36/ESB frá 19. nóvember 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB um ökuskír-

(6) 

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2014/85/ESB

frá 1. júlí 2014

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

2015/EES/23/18
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2. gr.

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi 

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 á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 1. júlí 2014.

  Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

  Fyrir hönd forsetans,

  varaforseti.

____________
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VIÐAUKI

a)  í stað liðar 2.1.3 komi eftirfarandi:

„2.1.3.  Vegurinn:

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,

— öruggur akstur í veggöngum.“.

b)  í stað liðar 5.1.3 komi eftirfarandi:

 Aðildarríkjum er heimilt að ákveða að ekki skuli skrá neinar takmarkanir varðandi sjálfskipt ökutæki á ökuskírteini fyrir 

c)  í stað liðar 6.3.8 komi eftirfarandi:

strætisvagna, gangbrautir, akstur upp og niður langar brekkur, jarðgöng,“,

strætisvagna, gangbrautir, akstur upp og niður langar brekkur, jarðgöng,“,

e)  í stað liðar 8.3.8 komi eftirfarandi:

strætisvagna, gangbrautir, akstur upp og niður langar brekkur, jarðgöng,“.

2.  Í stað 11. liðar III. viðauka við tilskipun 2006/126/EB (TAUGASJÚKDÓMAR) komi eftirfarandi:

„TAUGASJÚKDÓMAR OG KÆFISVEFN

TAUGASJÚKDÓMAR

11.1.  Ekki skal gefa út eða endurnýja ökuskírteini fyrir umsækjendur eða ökumenn sem þjást af alvarlegum taugasjúkdómum, 

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.

KÆFISVEFN

Apnoea-Hypopnoea Index (AHI)) og 

tengjast mikilli dagsyfju.

aka ekki þar til greining hefur verið staðfest.
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með ekki lengra en þriggja ára millibili fyrir ökumenn í hópi 1 og eins árs millibili fyrir ökumenn í hópi 2, með það í huga að 

______________________________


