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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	rådsdirektiv	91/439/EØF	av	29.	juli	1991	
om	førerkort(1),	særlig	artikkel	7a	nr.	2,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)		 Kodelisten	som	omhandlet	 i	vedlegg	I	og	Ia	 til	direktiv	
91/439/EØF	må	tilpasses.

2)		 Fellesskapskode	 78	 som	 begrenser	 retten	 til	 å	 føre	
kjøretøyer	innenfor	en	førerkortgruppe	til	kjøretøyer	bare	
med	automatisk	gir,	bør	endres	i	lys	av	den	vitenskapelige	
og	tekniske	utviklingen	på	området.

3)		 Minstekravene	 til	 prøvekjøretøy	 fastsatt	 i	 vedlegg	 II	
til	 direktiv	 91/439/EØF	må	 bringes	 i	 samsvar	med	 den	
endrede	definisjonen	av	fellesskapskode	78.

4)	 Minstekravene	for	teoretiske	og	praktiske	prøver	fastsatt	
i	 vedlegg	 II	 til	 direktiv	 91/439/EØF	 bør	 revideres	 for	
å	 bringe	 prøvekravene	 i	 samsvar	 med	 utfordringene	 i	
den	 daglige	 trafikksituasjonen	 når	 det	 gjelder	 kjøring	
i	 tunneler,	 for	 å	 forbedre	 trafikksikkerheten	 i	 denne	
særskilte	delen	av	veiinfrastrukturen.

5)		 Tidsrommene	 fastsatt	 i	 nr.	 5.2	 og	 6.2.5	 i	 vedlegg	 II	 til	
direktiv	 91/439/EØF	har	 vist	 seg	 å	 være	 utilstrekkelige	
for	at	de	nødvendige	tiltakene	skal	kunne	gjennomføres	
på	 en	 tilfredsstillende	 måte.	 En	 forlengelse	 av	 disse	
tidsrommene	bør	innvilges.

6)		 Direktiv	91/439/EØF	bør	derfor	endres.

7)		 Tiltakene	fastsatt	i	dette	direktiv	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	Førerkortkomiteen	—

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	168	av	28.6.2008,	s.	36,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	128/2008	av	5.	desember	2008	
om	endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XIII	(Transport),	se	EØS-tillegget	til	
Den europeiske unions tidende	nr.	5,	29.1.2009,	s.	3.

(1)	 EFT	L	237	av	24.8.1991,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/103/
EF	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	344).

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

I	direktiv	91/439/EØF	gjøres	følgende	endringer:

1.		 I	vedlegg	 I	nr.	2,	om	 førerkortets	 side	4,	og	 i	vedlegg	 Ia	
nr.	 2,	 om	 førerkortets	 side	 2,	 bokstav	 a)	 12,	 skal	
fellesskapskode	10.02	lyde:

«10.02.	 Kjøretøyer	 uten	 clutchpedal	 (eller	 girstang	 for	
gruppe	A	eller	A1)».

2.		 I	vedlegg	 I	nr.	2,	om	 førerkortets	 side	4,	og	 i	vedlegg	 Ia	
nr.	 2,	 om	 førerkortets	 side	 2,	 bokstav	 a)	 12,	 skal	
fellesskapskode	78	lyde:

«78.		Begrenset	 til	 kjøretøyer	 uten	 clutchpedal	 (eller	
girstang	for	gruppe	A	eller	A1)».

3.		 I	vedlegg	II	gjøres	følgende	endringer:

a)		 I	nr.	2.1.3	skal	nytt	strekpunkt	lyde:

«—		 sikker	kjøring	i	veitunneler».

b)		 I	nr.	5.1	skal	annet	og	tredje	ledd	lyde:

«Består	kandidaten	ferdighets-	og	atferdsprøven	med	et	
kjøretøy	uten	clutchpedal	(eller	girstang	for	gruppe	A	
eller	A1),	 skal	 dette	 angis	 på	 førerkort	 som	 utstedes	
på	 grunnlag	 av	 en	 slik	 prøve.	 Førerkort	med	 en	 slik	
påtegning	 gir	 bare	 rett	 til	 kjøring	 av	 kjøretøyer	 uten	
clutchpedal	(eller	girstang	for	gruppe	A	eller	A1).

Med	«kjøretøy	med	automatisk	gir»	menes	et	kjøretøy	
uten	clutchpedal	(eller	girstang	for	gruppe	A	eller	A1).»

KOMMISJONSDIREKTIV	2008/65/EF

av	27.	juni	2008

om	endring	av	direktiv	91/439/EØF	om	førerkort(*)
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c)		 I	nr.	5.2	skal	siste	ledd	lyde:

«Prøvekjøretøyer	for	gruppe	B+E,	C,	C+E,	C1,	C1+E,	
D,	D+E,	D1	og	D1+E	som	ikke	oppfyller	ovennevnte	
minstekrav,	 men	 som	 var	 i	 bruk	 på	 eller	 før	 datoen	
nevnt	i	artikkel	3	i	kommisjonsdirektiv	2008/65/EF(*),	
kan	brukes	fram	til	30.	september	2013.	Kravene	som	
gjelder	lasten	som	disse	kjøretøyene	kan	transportere,	
skal	 være	 gjennomført	 av	 medlemsstatene	 senest	
30.	september	2013.

_____________
(*)	 EUT	L	168	av	28.6.2008,	s.	36.»

d)		 I	nr.	6.2.5	annet	ledd	skal	«fem	år	etter	at	dette	direktiv	
har	 trådt	 i	 kraft»	 erstattes	med	 «innen	 30.	 september	
2008».

e)		 I	nr.	6.3.8,	7.4.8	og	8.3.8	skal	ordet	«tunneler»	tilføyes	
i	listen	over	særlige	veidetaljer.

Artikkel 2

1.		 Medlemsstatene	 skal	 innen	 30.	 september	 2008	
sette	 i	 kraft	 de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	
etterkomme	 dette	 direktiv.	 De	 skal	 umiddelbart	 underrette	
Kommisjonen	 om	 dette.	 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	oversende	Kommisjonen	teksten	til	
de	viktigste	internrettslige	bestemmelser	som	de	vedtar	på	det	
området	dette	direktiv	omhandler.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	27.	juni	2008.

 For Kommisjonen

	 Antonio	TAJANI
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