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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 71 nr. 1,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet(1),

etter samråd med Regionutvalet,

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(2), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Første rådsdirektiv av 23. juli 1962 om fastsettelse av visse 
felles regler for internasjonal transport (godstransport på 
vei for en annens regning)(3) er vorte endra monaleg ei 
rekkje gonger(4). Av omsyn til klarleiken og av praktiske 
årsaker bør det nemnde direktivet konsoliderast.

2) Ein felles transportpolitikk inneber m.a. at det vert fastsett 
felles reglar for internasjonal godstransport på veg til 
eller frå territoriet til ein medlemsstat eller gjennom 
territoriet til éin eller fleire medlemsstatar. Desse reglane 
må fastsetjast på ein slik måte at dei medverkar til at den 
indre transportmarknaden verkar godt.

3) Ei gradvis utbygging av den internasjonale godstrafikken 
på veg må sikrast, samstundes som det vert teke omsyn til 
utviklinga i handelen og varebytet innanfor Fellesskapet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 374 av 27.12.2006, s. 5, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 24.

(1) TEU C 241 av 28.9.2004, s. 19.
(2) Europaparlamentsfråsegn av 21. april 2004 (TEU C 104 E av 30.4.2004, 

s. 545) og rådsavgjerd av 14. november 2006.
(3) TEF L 70 av 6.8.1962, s. 2005/62. Direktivet sist endra ved forordning 

(EØF) nr. 881/92 (TEF L 95 av 9.4.1992, s. 1).
(4) Sjå vedlegg II del A.

4) Visse transportformer fekk fritak frå alle kvote- og 
transportløyveordningar. Innanfor ramma av den 
organiseringa av marknaden som vart innførd ved 
rådsforordning (EØF) nr. 881/92 av 26. mars 1992 om 
markedsadgang i Fellesskapet for godstransport på vei 
som utføres fra eller til en medlemsstats territorium eller 
krysser en eller flere medlemsstaters territorium(5) bør 
det haldast ved lag ei ordning for å gje nokre av desse 
transportformene fritak frå fellesskapsløyvet og frå alle 
andre transportløyve ut frå eigenarten deira.

5) Dette direktivet bør ikkje røre ved dei pliktene 
som medlemsstatane har med omsyn til fristane for 
innarbeiding i nasjonal lovgjeving og for bruken av dei 
direktiva som er førde opp i vedlegg II del B —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

1. På dei vilkåra som er fastsette i nr. 2 skal medlemsstatane 
liberalisere dei formene for internasjonal godstransport på 
veg for ein annans rekning og for eiga rekning som er førde 
opp i vedlegg I, der slik transport vert utførd til eller frå 
medlemsstatane eller i transitt gjennom territoriet deira.

2. Transport og turar utan last i samband med dei 
transportformene som er førde opp i vedlegg I, skal fritakast frå 
alle ordningar for fellesskapsløyve og frå alle transportløyve.

Artikkel 2

Dette direktivet skal ikkje verke inn på dei vilkåra som ein 
medlemsstat innfører for å gje borgarane sine tilgang til å drive 
den verksemda som er nemnd i dette direktivet.

Artikkel 3

Første rådsdirektiv av 23. juli 1962 om fastsetjing av felles 
reglar for visse former for godstransport på veg vert oppheva, 
utan at dette rører ved dei pliktene som medlemsstatane har når 
det gjeld fristane for innarbeiding i nasjonal lovgjeving og for 
bruken av dei direktiva som er nemnde i vedlegg II del B.

(5) TEF L 95 av 9.4.1992, s. 1. Forordninga sist endra ved tilmeldingsakta av 
2003.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/94/EF

av 12. desember 2006

om fastsetjing av felles reglar for visse former for godstransport på veg(*)

(konsolidert utgåve)

 2010/EØS/67/51
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Tilvisingar til det oppheva direktivet skal forståast som 
tilvisingar til dette direktivet og lesast i samsvar med 
jamføringstabellen i vedlegg III.

Artikkel 4

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er 
kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 5

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Strasbourg, 12. desember 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES M. PEKKARINEN

 President Formann
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VEDLEGG I

Transportformer som skal fritakast frå alle ordningar for fellesskapsløyve og for transportløyve

1. Posttransport som vert utførd innanfor ramma av offentleg tenesteyting.

2. Transport av køyretøy som har skade eller har vore utsett for havari.

3. Godstransport med motorvogner der den største tillatne totalvekta, medrekna vekta til tilhengarar, ikkje er høgare 
enn 6 tonn, eller der den tillatne nyttelasta, medrekna nyttelasta til tilhengarar, ikkje er høgare enn 3,5 tonn.

4. Godstransport med motorvogn, på følgjande vilkår:

a) godset som vert transportert, skal tilhøyre føretaket eller må ha vore selt, kjøpt, utleigt eller leigt, produsert, 
utvunne, foredla eller reparert av føretaket,

b) føremålet med transporten skal vere å bringe godset til føretaket, bringe det bort frå føretaket, flytte det 
anten innanfor føretaket eller utanfor føretaket til eigen bruk,

c) motorvogner som vert nytta til slik transport, skal førast av tilsette i føretaket,

d) køyretøya som transporterer godset, må tilhøyre føretaket eller ha vore kjøpt av føretaket på avbetaling eller 
leigd, på det vilkåret at det i det sistnemnde tilfellet stettar krava i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/1/
EF av 18. januar 2006 om bruk av køyretøy som er leigde utan førar til godstransport på veg(1).

Denne føresegna skal ikkje gjelde for bruken av eit reservekøyretøy i tilfelle der det køyretøyet som 
vanlegvis vert nytta, har eit kortvarig havari,

e) transporten må berre vere ein hjelpefunksjon i høve til den samla verksemda til føretaket.

5. Transport av lækjemiddel, medisinske apparat, medisinsk utstyr og andre artiklar som er naudsynte i samband med 
naudhjelp, særleg ved naturkatastrofar.

___________

(1) TEU L 33 av 4.2.2006, s. 82.
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VEDLEGG II

Del A

Oppheva direktiv med endringar

Første rådsdirektiv av 23. juli 1962 om fastsettelse av visse felles regler for 
internasjonal transport (godstransport på vei for en annens regning)

(TEF L 70 av 6.8.1962, s. 2005/62)

Rådsdirektiv 72/426/EØF

(TEF L 291 av 28.12.1972, s. 155)

Rådsdirektiv 74/149/EØF

(TEF L 84 av 28.3.1974, s. 8)

Rådsdirektiv 77/158/EØF

(TEF L 48 av 19.2.1977, s. 30)

Rådsdirektiv 78/175/EØF

(TEF L 54 av 25.2.1978, s. 18)

Rådsdirektiv 80/49/EØF

(TEF L 18 av 24.1.1980, s. 23)

Rådsdirektiv 82/50/EØF

(TEF L 27 av 4.2.1982, s. 22)

Rådsdirektiv 83/572/EØF

(TEF L 332 av 28.11.1983, s. 33)

berre artikkel 2

Rådsdirektiv 84/647/EØF

(TEF L 335 av 22.12.1984, s. 72)

berre artikkel 6

Rådsforordning (EØF) nr. 881/92

(TEF L 95 av 9.4.1992, s. 1)

berre artikkel 13

DEL B

Liste over fristar for innarbeiding i nasjonal lovgjeving og for bruk (nemnt i artikkel 3)

Direktiv Frist for innarbeiding i nasjonal 
lovgjeving

Frist for bruk

Første rådsdirektiv av 23. juli 
1962 om fastsettelse av visse felles 
regler for internasjonal transport 
(godstransport på vei for en annens 
regning)

31. desember 1962

72/426/EØF __

74/149/EØF __ 1. juli 1974

77/158/EØF 1. juli 1977

78/175/EØF 1. juli 1978

80/49/EØF __ 1. juli 1980

82/50/EØF 1. januar 1983

83/572/EØF 1. januar 1984

84/647/EØF 30. juni 1986
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VEDLEGG III

JAMFØRINGSTABELL

Første rådsdirektiv av 23. juli 1962 om fastsettelse av felles 
regler for visse former for godstransport på vei

Dette direktivet

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 __

Artikkel 3 Artikkel 2

__ Artikkel 3

__ Artikkel 4

Artikkel 4 Artikkel 5

Vedlegg Vedlegg I

__ Vedlegg II

__ Vedlegg III


