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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 71 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 8. desember 
2005,

og ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 av 20. desember 
1985 om harmonisering av visse bestemmelser på 
det sosiale området innen veitransport(3) og (EØF) 
nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av 
fartsskriver innen veitransport(4) og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/15/EF av 11. mars 2002 om 
organisering av arbeidstida til personar som utfører mobilt 
arbeid innanfor vegtransport(5) er av vesentlig betydning 
for opprettelsen av et felles marked for landtransport, for 
trafikksikkerheten og for arbeidsvilkårene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 11.4.2006, s. 35, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 29.3.2007, s. 22.

(1) EUT C 241 av 28.9.2004, s. 65.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 20. april 2004 (EUT C 104 E av 30.4.2004, 

s. 385), Rådets felles holdning av 9. desember 2004 (EUT C 63 E av 
15.3.2005, s. 1) og Europaparlamentets holdning av 13. april 2005 (EUT 
C 33 E av 9.2.2006, s. 415). Europaparlamentets regelverksresolusjon av 2. 
februar 2006 og rådsbeslutning av 2. februar 2006.

(3) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/59/EF (EUT L 226 av 10.9.2003, s. 4).

(4) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 432/2004 (EUT L 71 av 10.3.2004, s. 3).

(5) EFT L 80 av 23.3.2002, s. 35.

2) I hvitboken «Europeisk transportpolitikk fram mot 
2010: Veivalg for framtiden») har Kommisjonen pekt på 
behovet for å skjerpe kontrollen og sanksjonene, framfor 
alt når det gjelder bestemmelser på det sosiale området 
innen veitransport, og særlig for å øke antall kontroller, 
stimulere til systematisk utveksling av opplysninger 
mellom medlemsstatene, samordne kontrolloppgaver og 
fremme opplæring av kontrollører.

3) Det er derfor nødvendig å sikre en korrekt anvendelse og 
en harmonisert tolkning av bestemmelsene på det sosiale 
området innen veitransport ved å fastsette minstekrav 
for at medlemsstatene kan gjennomføre ensartede og 
effektive kontroller av at de relevante bestemmelsene 
overholdes. Formålet med disse kontrollene bør være 
å begrense og forebygge overtredelser. Videre bør det 
innføres en ordning som sikrer at foretak i en høy 
risikoklasse kontrolleres mer grundig og oftere.

4) Risiko som følge av tretthet hos føreren bør også motvirkes 
ved å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 2002/15/
EF.

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv bør ikke bare føre til 
større trafikksikkerhet, men også bidra til å harmonisere 
arbeidsvilkårene i Fellesskapet og fremme like 
konkurransevilkår.

6) Utskiftingen av analoge fartsskrivere med digitale 
fartsskrivere vil gradvis gjøre det mulig å kontrollere 
større mengder data raskere og mer nøyaktig, og 
medlemsstatene vil dermed etter hvert kunne gjennomføre 
flere kontroller. Prosentandelen av arbeidsdager som skal 
kontrolleres for førere av kjøretøyer som omfattes av 
bestemmelsene på det sosiale området, bør derfor gradvis 
økes til 4 %.

7) Når det gjelder kontrollordningene, må målet være å utvikle 
de nasjonale ordningene slik at de blir driftskompatible 
og praktisk gjennomførbare på europeisk plan.

8) Alle kontrollenheter bør ha tilgang til tilstrekkelig 
standardutstyr og egnede fullmakter, slik at de kan utføre 
sine oppgaver på en effektiv og virkningsfull måte.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EF) nr. 2006/22

av 15. mars 2006

om minstekrav for gjennomføring av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 om 
bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om oppheving av rådsdirektiv 88/599/EØF(*)

2009/EØS/69/43



Nr. 69/266 23.12.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

9)  Medlemsstatene bør, samtidig som de sikrer at oppgavene 
fastsatt i dette direktiv utføres på en riktig måte, tilstrebe 
at kontroller ved veien gjennomføres raskt og effektivt, 
slik at de tar kortest mulig tid og fører til minst mulig 
forsinkelse for førerne.

10) I hver medlemsstat bør det være et enkelt organ som 
ivaretar kontakten med andre vedkommende myndigheter 
innenfor Fellesskapet. Dette organet bør også utarbeide 
relevant statistikk. Medlemsstatene bør også anvende 
en sammenhengende nasjonal kontrollstrategi på sitt 
territorium og kan utpeke et enkelt organ som skal 
samordne gjennomføringen av denne oppgaven.

11) Samarbeidet mellom medlemsstatenes 
kontrollmyndigheter bør fremmes ytterligere gjennom 
samordnede kontroller, felles opplæringsinitiativer, 
elektronisk utveksling av opplysninger, samt utveksling 
av kunnskap og erfaring.

12) Beste praksis for håndheving av reglene for veitransport, 
særlig med sikte på å sikre en harmonisert framgangsmåte 
for utstedelse av attester i forbindelse med førernes ferie- 
eller sykefravær, bør tilrettelegges og fremmes gjennom 
et forum for medlemsstatenes kontrollmyndigheter.

13) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette 
direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/
EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler 
for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er 
tillagt Kommisjonen(1).

14) Ettersom målet med dette direktiv, som er å fastsette 
klare felles regler om minstekravene for å kontrollere 
at forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 
og europaparlaments- og rådsforordning (EØF) 
nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering 
av visse bestemmelser på det sosiale området innen 
veitransport og om endring av rådsforordning (EØF) 
nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt om oppheving av 
rådsforordning (EØF) nr. 3820/85(2) gjennomføres på 
en korrekt og ensartet måte, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene, og derfor på grunn av behovet 
for samordnede tverrnasjonale tiltak bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5. 
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som 
er nødvendig for å nå disse målene.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1.

15) Rådsdirektiv 88/599/EØF(3) om ensartet framgangsmåte 
ved gjennomføringen av forordning(EF) nr. 3820/85 og 
(EF) nr. 3821/85 bør derfor oppheves —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

I dette direktiv fastsettes minstekravene for gjennomføring av 
forordning (EF) nr. 3820/85 og (EF) nr. 3821/85.

Artikkel 2

Kontrollordninger

1. Medlemsstatene skal innføre en ordning med 
formålstjenlig og regelmessig kontroll av den korrekte og 
ensartede gjennomføringen nevnt i artikkel 1, som skal foretas 
både ved veien og på foretakenes område, og som skal dekke 
alle transportkategorier.

Disse kontrollene skal hvert år dekke et bredt og representativt 
tverrsnitt av mobile arbeidstakere, førere, foretak og kjøretøyer 
i alle transportkategorier som omfattes av forordning (EØF) 
nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85.

Medlemsstatene skal sikre at det anvendes en konsekvent 
nasjonal kontrollstrategi på deres territorium. For dette formål 
kan medlemsstatene utpeke et samordningsorgan for tiltak som 
treffes i henhold til artikkel 4 og 6, og skal i så fall underrette 
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette.

2. Dersom dette ikke allerede er tilfelle, skal medlemsstatene 
innen 1. mai 2007 utstede egnede fullmakter til godkjente 
kontrollører, slik at de kan utføre sine kontrolloppgaver i 
henhold til dette direktiv på en korrekt måte.

3. Hver medlemsstat skal organisere kontrollene slik at 
1 % av arbeidsdagene til førere av kjøretøyer som omfattes 
av forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85, vil bli 
kontrollert fra og med 1. mai 2006. Denne prosentandelen skal 
øke til minst 2 % fra og med 1. januar 2008 og til minst 3 % 
fra og med 1. januar 2010.

(3) EFT L 325 av 29.11.1988, s. 55. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 2135/98 (EFT L 274 av 9.10.1998, s. 1).
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Fra 1. januar 2012 kan Kommisjonen øke minstekravet til 
4 % etter framgangsmåten i artikkel 12 nr. 2, forutsatt at 
de statistiske opplysningene som er samlet inn i henhold 
til artikkel 3, viser at gjennomsnittlig over 90 % av alle 
kontrollerte kjøretøyer er utstyrt med digital fartsskriver. Når 
Kommisjonen treffer sin beslutning, skal den også ta hensyn 
til hvor effektive de gjeldende kontrolltiltakene er, særlig med 
hensyn til tilgjengeligheten av data fra digitale fartsskrivere på 
foretakenes område.

Minst 15 % av det samlede antall kontrollerte arbeidsdager skal 
kontrolleres ved veien, og minst 30 % på foretakenes område. 
Fra og med 1. januar 2008 skal minst 30 % av det samlede 
antall kontrollerte arbeidsdager kontrolleres ved veien, og 
minst 50 % skal kontrolleres på foretakenes område.

4. De opplysningene som oversendes Kommisjonen i 
samsvar med artikkel 16 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 3820/85, 
skal omfatte antall førere som er blitt kontrollert ved veien, 
antall kontroller som er gjennomført på foretakenes område, 
antall arbeidsdager som er blitt kontrollert og antall og type 
rapporterte overtredelser med opplysninger om hvorvidt det er 
transportert personer eller gods.

Artikkel 3

Statistikk

Medlemsstatene skal sikre at de statistiske opplysningene 
som er samlet inn ved kontrollene som utføres i samsvar med 
artikkel 2 nr. 1 og 3, er inndelt i følgende kategorier:

a) ved kontroll ved veien:

i) veitype, dvs. motorvei, riksvei eller annen offentlig 
vei, samt det kontrollerte kjøretøyets registreringsstat, 
for å unngå forskjellsbehandling,

ii) type fartsskriver: analog eller digital,

b) ved kontroll i foretakenes lokaler:

i) type transportvirksomhet, dvs. internasjonal eller 
innenlands transport, person- eller godstransport, 
transport for egen eller en annens regning,

ii) størrelsen på foretakets vognpark,

iii) type fartsskriver: analog eller digital.

Disse statistikkene skal framlegges for Kommisjonen hvert 
annet år og offentliggjøres i en rapport.

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal oppbevare 
opplysningene som ble samlet inn i det foregående året.

Foretak som har ansvar for førere, skal oppbevare dokumenter, 
kontrolldata og andre relevante opplysninger som de har 
mottatt fra kontrollmyndighetene vedrørende kontroller som er 
gjennomført av dem på deres område og/eller av deres førere 
ved kontroll ved veien, i et tidsrom på ett år.

Ytterligere presiseringer som måtte være nødvendige for å 
klargjøre definisjonene av kategoriene nevnt i bokstav a) og 
b), skal fastsettes av Kommisjonen etter framgangsmåten i 
artikkel 12 nr. 2.

Artikkel 4

Kontroll ved veien

1. Kontroll ved veien skal utføres på forskjellige steder når 
som helst på døgnet, og skal dekke en så stor del av veinettet 
at det vil være vanskelig å unngå kontrollpostene.

2. Medlemsstatene skal påse at:

a) det treffes tilstrekkelige tiltak for å opprette kontrollposter 
på eller i nærheten av eksisterende og planlagte veier, og 
om nødvendig for at bensinstasjoner og andre sikre steder 
langs motorveiene kan fungere som kontrollposter,

b) kontrollene utføres i henhold til et system med roterende 
utvalg og passende geografisk fordeling.

3. De kontrollpunktene som skal kontrolleres ved veien, er 
oppført i del A i vedlegg I. Dersom omstendighetene krever det, 
kan kontrollene konsentreres om ett bestemt kontrollpunkt.

4. Med forbehold for artikkel 9 nr. 2 skal kontroll ved 
veien gjennomføres uten forskjellsbehandling. Særlig må 
kontrollørene unngå å forskjellsbehandle på grunnlag av:

a) kjøretøyets registreringsstat,

b) førerens bostedsstat,

c) foretakets etableringsstat,

d) reisens opprinnelses- og bestemmelsessted,

e) type fartsskriver: analog eller digital.



Nr. 69/268 23.12.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5. Kontrollørene skal være utstyrt med:

a) en liste over de viktigste punktene som skal kontrolleres, 
som fastsatt i del A i vedlegg I,

b) standardkontrollutstyr som fastsatt i vedlegg II.

6. Dersom det ved en kontroll ved veien av føreren av et 
kjøretøy som er registrert i en annen medlemsstat, blir gjort 
funn som gir grunn til å anta at det er begått overtredelser 
som ikke kan påvises ved kontrollen på grunn av manglende 
opplysninger, skal vedkommende myndigheter i de berørte 
medlemsstatene bistå hverandre med å klarlegge situasjonen.

Artikkel 5

Samordnet kontroll

Medlemsstatene skal minst seks ganger per år gjennomføre 
samordnede kontroller ved veien av førere og kjøretøyer 
som omfattes av forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) 
nr. 3821/85. Slike kontroller skal gjennomføres samtidig av 
kontrollmyndighetene i minst to medlemsstater, idet hver 
myndighet handler på sitt eget territorium.

Artikkel 6

Kontroll på foretakenes område

1. Kontroller på foretakenes område skal planlegges på 
grunnlag av tidligere erfaringer med de forskjellige typer 
transport og foretak. Det skal også gjennomføres kontroll på 
foretakenes område dersom det i forbindelse med kontroll ved 
veien er påvist alvorlige overtredelser av forordning (EØF) 
nr. 3820/85 eller (EØF) nr. 3821/85.

2. Kontroll på foretakenes område skal omfatte de 
kontrollpunktene som er oppført i del A og del B i vedlegg I.

3. Kontrollørene skal være utstyrt med:

a) en liste over de viktigste punktene som skal kontrolleres, 
som fastsatt i del A og B i vedlegg I,

b) standardkontrollutstyr som oppført i vedlegg II.

4. Kontrollørene i en medlemsstat skal ved kontrollen ta 
hensyn til opplysninger fra det utpekte kontaktorganet i en 
annen medlemsstat, som nevnt i artikkel 7 nr. 1, angående det 
berørte foretakets virksomhet i denne andre medlemsstaten.

5. Ved anvendelsen av nr. 1-4 skal kontroll som utført på 
vedkommende myndigheters område på grunnlag av relevante 
dokumenter eller opplysninger som foretakene har framlagt 
på anmodning fra disse myndighetene, ha samme status som 
kontroll utført på foretakenes område.

Artikkel 7

Kontakt innen Fellesskapet

1. Medlemsstatene skal utpeke et organ med følgende 
oppgaver:

a) sørge for å samordne tiltak truffet i henhold til artikkel 5 
med tilsvarende organer i andre berørte medlemsstater,

b) sende inn til Kommisjonen de statistiske oppgavene som 
utarbeides annethvert år i henhold til artikkel 16 nr. 2 i 
forordning (EØF) nr. 3820/85,

c) ha hovedansvaret for å bistå vedkommende myndigheter i 
andre medlemsstater i samsvar med artikkel 4 nr. 6.

Organet skal være representert i komiteen nevnt i artikkel 12 
nr. 1.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen når dette 
organet er utpekt, og Kommisjonen skal deretter underrette de 
øvrige medlemsstatene.

3. Det skal gjøres en aktiv innsats for å fremme utveksling av 
data, erfaringer og andre opplysninger mellom medlemsstatene, 
særlig, men ikke utelukkende, gjennom komiteen nevnt i 
artikkel 12 nr. 1, og gjennom ethvert annet organ som 
Kommisjonen måtte utpeke i samsvar med framgangsmåten 
nevnt i artikkel 12 nr. 2.

Artikkel 8

Utveksling av opplysninger

1. Opplysninger som medlemsstatenes myndigheter stiller til 
rådighet bilateralt i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i forordning 
(EØF) nr. 3820/85 eller artikkel 19 nr. 3 i forordning (EØF) 
nr. 3821/85, skal utveksles mellom de utpekte organene som er 
meldt til Kommisjonen i samsvar med artikkel 7 nr. 2:

a) minst en gang hver sjette måned etter at dette direktiv er 
trådt i kraft,

b) på særskilt anmodning fra en medlemsstat i enkelttilfeller.

2. Medlemsstatene skal sørge for å innføre systemer for 
elektronisk utveksling av opplysninger. Kommisjonen skal 
etter framgangsmåten i artikkel 12 nr. 2 fastsette en felles 
metode for effektiv utveksling av opplysninger.
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Artikkel 9

 Risikoklassifiseringssystem 

1. Medlemsstatene skal innføre et system for klassifisering 
av foretakene etter risikonivå, basert på det relative antall 
overtredelser av forordning (EØF) nr. 3820/85 eller (EØF) 
nr. 3821/85 som det enkelte foretak har begått, samt på 
hvor alvorlige overtredelsene er. Kommisjonen skal 
støtte en dialog mellom medlemsstatene for å bidra til at 
risikoklassifiseringssystemene stemmer mest mulig overens.

2. Foretak med høy risikoklassifisering skal kontrolleres 
oftere og grundigere. Kriteriene og de nærmere reglene for 
innføring av et slikt system skal drøftes i komiteen nevnt i 
artikkel 12, med sikte på å utvikle et system for utveksling av 
opplysninger om beste praksis.

3. En foreløpig liste over overtredelser av forordning (EØF) 
nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 er oppført i vedlegg III.

Med henblikk på å utarbeide retningslinjer for å vurdere 
overtredelser av forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) 
nr. 3821/85 kan Kommisjonen, dersom det er relevant, etter 
framgangsmåten i artikkel 12 nr. 2, tilpasse vedlegg III for å 
utarbeide retningslinjer om en felles skala for overtredelser, 
inndelt i kategorier på grunnlag av hvor alvorlige overtredelsene 
er.

Kategorien for de mest alvorlige overtredelsene bør omfatte 
slike overtredelser av relevante bestemmelser i forordning 
(EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 som innebærer høy 
risiko for dødsfall eller alvorlig personskade.

Artikkel 10

Rapport

Senest 1. mai 2009 skal Kommisjonen framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet en rapport med en analyse 
av sanksjonene som er fastsatt for alvorlige overtredelser i 
medlemsstatenes lovgivning.

Artikkel 11

Beste praksis

1. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 12 
nr. 2 utarbeide retningslinjer for beste kontrollpraksis.

Disse retningslinjene skal offentliggjøres i en toårlig rapport 
fra Kommisjonen.

2. Medlemsstatene skal iverksette felles 
opplæringsprogrammer om beste praksis som skal gjennomføres 
minst én gang i året, og legge til rette for utveksling minst én 
gang i året av personale fra sine respektive organer for kontakt 
innenfor Fellesskapet.

3. Kommisjonen skal utarbeide, etter framgangsmåten i 
artikkel 12 nr. 2, et elektronisk og utskriftsvennlig skjema som 
skal brukes dersom en fører har hatt sykefravær eller vært på 
ferie, eller dersom føreren i tidsrommet nevnt i artikkel 15 nr. 7 
første strekpunkt første ledd i forordning (EØF) nr. 3821/85 
har kjørt et annet kjøretøy og dette ikke omfattes av forordning 
(EØF) nr. 3820/85,.

4. Medlemsstatene skal sikre at kontrollørene har fått god 
opplæring i de oppgavene de skal utføre.

Artikkel 12

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 
artikkel 18 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 3821/85.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 13

Gjennomføringstiltak

Kommisjonen skal på anmodning fra en medlemsstat eller 
på eget initiativ treffe gjennomføringstiltak i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 12 nr. 2, særlig med sikte på:

a) å fremme en felles framgangsmåte for gjennomføringen av 
dette direktiv,

b) å bidra til en konsekvent framgangsmåte og en harmonisert 
tolkning av forordning (EØF) nr. 3820/85 mellom 
kontrollmyndighetene,
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c) å fremme dialogen mellom transportsektoren og 
kontrollmyndighetene.

Artikkel 14

Forhandlinger med tredjestater

Når dette direktiv har trådt i kraft, skal Fellesskapet innlede 
forhandlinger med relevante tredjestater om anvendelse av 
bestemmelser tilsvarende dem som er fastsatt i dette direktiv.

Inntil disse forhandlingene er avsluttet, skal medlemsstatene 
oversende opplysninger om kontroller som er utført på 
kjøretøyer fra tredjestater, sammen medopplysningene de 
oversender til Kommisjonen i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i 
forordning (EØF) nr. 3820/85.

Artikkel 15

Ajourføring av vedleggene

Endringer i vedleggene som er nødvendige for å tilpasse 
dem til utviklingen når det gjelder beste praksis, skal vedtas i 
samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 12 nr. 2.

Artikkel 16

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 1. april 2007 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv.

 De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til 
disse bestemmelsene og en sammenligningstabell som viser 
sammenhengen mellom disse bestemmelsene og bestemmelsene 
i dette direktiv. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av 
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, 
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere 
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste 
internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 17

Oppheving

1. Direktiv 88/599/EØF oppheves.

2. Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv.

Artikkel 18

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 19

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 15. mars 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet
 J. BORRELL FONTELLES H. WINKLER

 President Formann

__________
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VEDLEGG I

DEL A

KONTROLL VED VEIEN

Følgende punkter skal normalt inngå når det gjennomføres kontroll ved veien:

1) daglig og ukentlig kjøretid, pauser, døgnhvil og ukehvil, også foregående dagers diagramskiver, som skal 
oppbevares i kjøretøyet i samsvar med artikkel 15 nr. 7 i forordning (EØF) nr. 3821/85, og/eller data som for 
samme tidsrom er lagret på sjåførkortet og/eller i fartsskriverens minne i samsvar med vedlegg ΙΙ til dette direktiv 
og/eller utskrifter,

2) for tidsrommet nevnt i artikkel 15 nr. 7 i forordning (EØF) nr. 3821/85, eventuelle overskridelser av tillatt hastighet 
for kjøretøyet, definert som hvert tidsrom på mer enn ett minutt der kjøretøyets hastighet overstiger 90 km/t for 
kjøretøyer i gruppe N3 eller 105 km/t for kjøretøyer i gruppe M3 (gruppe N3 og M3 er definert i del A i vedlegg II 
til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning 
av motorvogner og deres tilhengere)(1),

3) eventuelt momentane hastigheter for kjøretøyet, registrert i fartsskriveren i løpet av høyst de 24 siste timene 
kjøretøyet har vært i bruk,

4) undersøkelse av om fartsskriveren fungerer korrekt (påvisning av eventuelt misbruk av utstyret og/eller sjåførkortet 
og/eller diagramskiver) eller eventuelt kontroll av at dokumentene nevnt i artikkel 14 nr. 5 i forordning (EØF) 
nr. 3820/85 finnes i kjøretøyet.

DEL B

KONTROLL PÅ FORETAKENES OMRÅDE

I tillegg til punktene nevnt i del A skal følgende punkter kontrolleres på foretakenes område:

1) ukehvil og kjøretid mellom disse hviletidene,

2) overholdelse av kjøretidsbegrensningen over to uker,

3) diagramskivene, data og utskrifter fra kjøretøyenheten og sjåførkortet.

Dersom det påvises en overtredelse, kan medlemsstatene eventuelt kontrollere det eventuelle medansvaret til andre 
aktører i transportkjeden, som f.eks. avskipere, speditører eller underleverandører, og undersøke om avtalene om yting 
av transporttjenester er i samsvar med forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85.

__________

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2006/28/EF (EUT L 65 av 7.3.2006, s. 27).
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VEDLEGG II

Standardutstyr som skal være til rådighet for kontrollenhetene

Medlemsstatene skal sikre at følgende standardutstyr er til rådighet for kontrollenhetene som utfører oppgavene nevnt 
i vedlegg I:

1) utstyr til å laste ned data fra den digitale fartsskriverens kjøretøyenhet og sjåførkort, lese data og analysere data og/
eller overføre resultatene til en sentral database for analyse,

2) utstyr til å kontrollere diagramskivene.

___________
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VEDLEGG III

Overtredelser

I samsvar med artikkel 9 nr. 3 og med henblikk på dette direktiv kan følgende ikke-uttømmende liste gi en veiledning 
om hva som skal anses som overtredelser:

1) overskridelse av grensene for lengste tillatte kjøretid for ett døgn, en uke eller to uker,

2) manglende overholdelse av minstekravene til døgnhvil eller ukehvil,

3) manglende overholdelse av minstekravene med hensyn til pauser,

4) manglende overholdelse av kravene i forordning (EØF) nr. 3821/85 om installasjon av fartsskriver .

___________


