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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/653 

av 24. april 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF av 20. desember 2006 om førerkort(1), særlig artikkel 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kodene og underkodene i vedlegg I til direktiv 2006/126/EF bør ajourføres i lys av den tekniske og vitenskapelige 

utviklingen, særlig med hensyn til kjøretøytilpasninger og teknisk støtte til førere med nedsatt funksjonsevne. 

2) For å ta hensyn til tekniske nyvinninger bør kodene og underkodene være basert på funksjoner. For å oppnå 

administrativ forenkling bør også enkelte koder utgå, slås sammen med andre koder eller forkortes. 

3) For å minske byrden for førere med nedsatt funksjonsevne bør det, når det er hensiktsmessig, bli mulig for dem å føre et 

kjøretøy uten teknisk tilpasning. Ettersom moderne kjøretøyteknologi gir førerne mulighet for å kjøre visse vanlige 

kjøretøyer med begrenset kraft, for eksempel til å styre eller bremse, og med sikte på å gi førerne større fleksibilitet 

samtidig som trygg drift av kjøretøyet sikres, bør det innføres koder som vil kunne tillate kjøring med kjøretøyer som er 

forenlige med den største kraften føreren kan oppvise. 

4) Visse koder som nå er begrenset til medisinske tilstander, kan også være relevante for andre trafikksikkerhetsformål ved 

at de begrenser situasjoner der risikoen er høy, for eksempel når det dreier seg om nybegynnere eller eldre førere. Det 

bør derfor opprettes et punkt med slike koder for begrenset bruk.  

5) For å øke trafikksikkerheten har flere medlemsstater innført eller planlegger å innføre programmer der førere kun tillates 

å føre kjøretøyer med alkolås. For å gjøre det lettere å innføre og få aksept for alkolås, og for å ta hensyn til 

anbefalingen i undersøkelsen om bruk av alkolås for å hindre promillekjøring(2), bør det innføres en harmonisert kode 

for dette formålet. 

6) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(3) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i 

berettigede tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs 

bestanddeler og de tilsvarende deler av de nasjonale innarbeidingsdokumentene.  

7) Direktiv 2006/126/EF bør derfor endres. 

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 2006/126/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 107 av 25.4.2015, s. 68, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 44. 

(1) EUT L 403 av 30.12.2006, s. 18.  

(2) Undersøkelse om bruk av alkolås for å hindre promillekjøring, se: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/behavior/ 

study_alcohol_interlock.pdf 

(3) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2017 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

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 skal 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 

Denne direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 24. april 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I punkt 3 i vedlegg I til direktiv 2006/126/EF skal, med hensyn til side 2 i førerkortet, bokstav a) nr. 12 lyde: 

«12 tilleggsopplysninger eller begrensninger i kodeform for hver klasse. 

Følgende koder skal benyttes: 

— kode 01-99: harmoniserte EU-koder 

FØRER (medisinske årsaker) 

01 Synskorreksjon og/eller vern 

01.01 Briller 

01.02 Kontaktlinse(r) 

01.05 Øyelapp 

01.06 Briller eller kontaktlinser 

01.07 Særlige optiske hjelpemidler 

02 Høreapparat/kommunikasjonshjelpemiddel 

03 Arm- eller beinprotese/-ortose 

03.01 Armprotese/-ortose 

03.02 Beinprotese/-ortose 

KJØRETØYTILPASNINGER 

10  Tilpasset girkasse 

10.02 Automatisk valg av girutvekslingsforhold 

10.04 Tilpasset girvelger 

15  Tilpasset kopling 

15.01 Tilpasset koplingspedal 

15.02 Håndbetjent kopling 

15.03 Automatisk kopling 

15.04 Tiltak for å hindre blokkering eller aktivering av koplingspedalen 

20  Tilpasset bremseanlegg 

20.01 Tilpasset bremsepedal 

20.03 Bremsepedal tilpasset venstre fot 

20.04 Bremsepedal med glideskinne 

20.05 Svingbar bremsepedal 

20.06 Håndbetjent brems 

20.07 Bremsebetjening med en største kraft på …N(*) (for eksempel: «20.07(300N)») 

20.09 Tilpasset parkeringsbrems 

20.12 Tiltak for å hindre blokkering eller aktivering av bremsepedalen 

20.13 Knebetjent brems 

20.14 Bremseanlegg betjent ved ekstern kraft 

25  Tilpasset akselerasjonssystem 

25.01 Tilpasset gasspedal 

25.03 Svingbar gasspedal 

25.04 Håndbetjent hastighetsregulator  
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25.05 Knebetjent hastighetsregulator 

25.06 Hastighetsregulator betjent ved ekstern kraft 

25.08 Gasspedal på venstre side 

25.09 Tiltak for å hindre blokkering eller aktivering av gasspedalen 

31 Pedaltilpasninger og pedalvern 

31.01 Dobbelt sett med parallelle pedaler 

31.02 Pedaler på samme (eller nesten samme) nivå 

31.03 Tiltak for å hindre blokkering eller aktivering av gass- og bremsepedal når de ikke betjenes med foten 

31.04 Hevet gulv 

32 Kombinerte systemer for driftsbrems og hastighetsregulator 

32.01 Hastighetsregulator og driftsbrems som et kombinert system betjent med én hånd 

32.02 Hastighetsregulator og driftsbrems som et kombinert system betjent ved ekstern kraft 

33 Kombinerte systemer for driftsbrems, hastighetsregulator og styring 

33.01 Hastighetsregulator, driftsbrems og styring som et kombinert system betjent ved ekstern kraft og med én 

hånd 

33.02 Hastighetsregulator, driftsbrems og styring som et kombinert system betjent ved ekstern kraft og med to 

hender 

35 Tilpassede betjeningsinnretninger (Lysbrytere, vindusvisker/-spyler, signalhorn, lykter for retningslys, osv.) 

35.02 Betjeningsinnretninger som kan benyttes uten å slippe styringsinnretningen 

35.03 Betjeningsinnretninger som kan benyttes uten å slippe styringsinnretningen med venstre hånd 

35.04 Betjeningsinnretninger som kan benyttes uten å slippe styringsinnretningen med høyre hånd 

35.05 Betjeningsinnretninger som kan benyttes uten å slippe styringsinnretningen og gass- og bremseinnretningene 

40  Tilpasset styring 

40.01 Styring med en største betjeningskraft på …… N(*) (for eksempel «40.01(140N)») 

40.05 Tilpasset ratt (større/tykkere ratt, ratt med mindre diameter, osv.) 

40.06 Tilpasset rattstilling 

40.09 Fotbetjent styring 

40.11 Hjelpemiddel montert på rattet 

40.14 Alternativt tilpasset styringssystem betjent med én hånd/arm 

40.15 Alternativt tilpasset styringssystem betjent med to hender/armer 

42  Tilpasset bakspeil/sidespeil 

42.01 Tilpasset bakspeil 

42.03 Ekstra innvendig sidespeil 

42.05 Blindsonespeil 

43  Førerens sitteplass 

43.01 Førersete med normal synshøyde og i normal avstand fra ratt og pedaler 

43.02 Førersete tilpasset kroppens form 

43.03 Førersete med sidestøtte for god stabilitet 

43.04 Førersete med armlene 

43.06 Tilpasset bilbelte 

43.07 Bilbeltetype som gir god stabilitet  
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44  Tilpasninger av motorsykler (obligatorisk bruk av underkode) 

44.01 Kombinert betjening av begge bremser 

44.02 Tilpasset forhjulsbrems 

44.03 Tilpasset bakhjulsbrems 

44.04 Tilpasset hastighetsregulator 

44.08 Setehøyde som gjør at føreren i sittestilling kan ha to føtter i bakken samtidig og balansere motorsykkelen når 

den stanser og står stille 

44.09  Største betjeningskraft til forhjulsbrems …. N(*) (for eksempel «44.09(140N)») 

44.10  Største betjeningskraft til bakhjulsbrems …. N(*) (for eksempel «44.10(240N)») 

44.11 Tilpasset fotstøtte 

44.12 Tilpasset håndtak 

45 Motorsykkel med bare sidevogn 

46 Bare trehjuls motorsykler 

47  Begrenset til kjøretøyer med mer enn to hjul som ikke krever at føreren holder balansen når kjøretøyet starter, stanser 

og står stille 

50 Begrenset til et bestemt kjøretøy/understellsnummer (VIN) 

Bokstaver som benyttes sammen med kode 01–44 til ytterligere spesifisering: 

a venstre 

b høyre 

c hånd 

d fot 

e midten 

f arm 

g tommel 

KODER FOR BEGRENSET BRUK 

61 Begrenset til kjøring på dagtid (for eksempel fra én time etter soloppgang til én time før solnedgang) 

62 Begrenset til kjøring innenfor en radius på … km fra innehaverens bosted, eller bare innenfor følgende by/region ... 

63 Kjøring uten passasjerer 

64 Begrenset til kjøring med en hastighet på høyst … km/t 

65 Kjøring tillatt bare sammen med en person med førerkort i minst samme klasse 

66 Uten tilhenger 

67 Ingen kjøring på motorvei 

68 Ingen alkohol 

69 Begrenset til kjøring med kjøretøyer utstyrt med alkolås i samsvar med EN 50436. Angivelse av utløpsdato er valgfritt 

(for eksempel «69» eller «69(01.01.2016)») 

ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL  

70 Innbytte av førerkort nr.… utstedt av … (for tredjestater EU/FN-nasjonalitetsmerke, for eksempel: 

«70.0123456789.NL») 

71 Duplikat av førerkort nr.… utstedt av … (for tredjestater EU/FN-nasjonalitetsmerke, for eksempel: 

«71.987654321.HR»)  

73 Begrenset til kjøretøyer i klasse B av typen firehjuls motorsykkel (B1) 
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78 Begrenset til kjøretøyer med automatgir  

79 (…) Begrenset til kjøretøyer som oppfyller spesifikasjonene angitt i parentes i forbindelse med anvendelsen av artikkel 

13 i dette direktiv 

79.01 Begrenset til kjøretøyer med to hjul, med eller uten sidevogn 

79.02 Begrenset til kjøretøyer i klasse AM av typen trehjuls eller lett firehjuls motorsykkel 

79.03 Begrenset til trehjuls motorsykler 

79.04 Begrenset til trehjuls motorsykler som kan tilkoples en tilhenger med en største tillatte totalmasse på høyst 

750 kg 

79.05 Motorsykkel i klasse A1 med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg 

79.06 Kjøretøy i klasse BE der tilhengeren har en største tillatte totalmasse over 3 500 kg 

80 Begrenset til personer under 24 år med førerkort for kjøretøy i klasse A av typen trehjuls motorsykkel 

81 Begrenset til personer under 21 år med førerkort for kjøretøy i klasse A av typen tohjuls motorsykkel 

95 Fører som er innehaver av et kvalifikasjonsbevis, og som oppfyller kravene til faglig dyktighet i henhold til direktiv 

2003/59/EF inntil … (for eksempel «95(01.01.12)») 

96 Kjøretøyer i klasse B som kan tilkoples en tilhenger med en største tillatte totalmasse over 750 kg, der 

kjøretøykombinasjonens største tillatte totalmasse er over 500 kg, men ikke overstiger 4 250 kg 

97 Ikke godkjent til å føre et kjøretøy i klasse C1 som hører under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 3821/85(**) 

— kode 100 og over: nasjonale koder som gjelder bare for kjøring på utstederstatens territorium. 

Når en kode gjelder for alle klasser som førerkortet er utstedt for, kan den trykkes i kolonne 9, 10 og 11. 

 ____________  

(*) Denne kraften viser førerens evne til å betjene systemet. 

(**) Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport (EFT L 370 av 

31.12.1985, s. 8)». 

 __________  


