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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2018/645 

frá 18. apríl 2018 

um breytingu á tilskipun 2003/59/EB um grunnþjálfun og reglubundna þjálfun ökumanna tiltekinna ökutækja til vöru- 

eða farþegaflutninga og á tilskipun ráðsins 2006/126/EB um ökuskírteini 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 91. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í hvítbók sinni frá 28. mars 2011, sem ber titilinn „Vegvísir að einu samevrópsku flutningasvæði – í átt að samkeppnishæfu 

og auðlindanýtnu flutningakerfi“, setti framkvæmdastjórnin fram markmið um „núllsýn“ en samkvæmt því ætti Sam-

bandið nánast að koma alveg í veg fyrir dauðaslys í flutningum á vegum eigi síðar en 2050.  

2) Í orðsendingu sinni um stefnumið um umferðaröryggi 2011-2020, sem ber titilinn „Leiðin til evrópsks umferðaröryggis-

svæðis: stefnumið um umferðaröryggi 2011-2020“, lagði framkvæmdastjórnin enn fremur til það markmið að dauða-

slysum á vegum í Sambandinu yrði fækkað um helming eigi síðar en 2020, þar sem upphafsárið er 2010.   Í því skyni að 

ná þessu markmiði mælti framkvæmdastjórnin fyrir um sjö stefnumarkmið, þ.m.t. að bæta menntun og þjálfun vegfarenda 

og að vernda óvarða vegfarendur.  

3) Leiðtogaráðið studdi á fundi sínum 23.–24. október 2014 bindandi markmið fyrir ESB um að draga úr losun gróðurhúsa-

lofttegunda frá öllu hagkerfinu um a.m.k. 40%, samanborið við árið 1990, eigi síðar en 2030. Þetta markmið fyrir losunar-

skerðingu mun stuðla að því að uppfylla langtímamarkmið Parísarsamningsins og allar greinar atvinnulífsins ættu að 

leggja sitt af mörkum til að ná því. Flutningageirinn þarfnast heildstæðrar nálgunar til að stuðla að losunarskerðingu og 

orkunýtni. Beina ætti þróuninni í þá átt að samgöngur hafi í för með sér litla losun, m.a. með rannsóknum og innleiðingu 

tiltækra tækniframfara.  Nauðsynlegt er að ökumenn fái tilhlýðilega akstursþjálfun á sem skilvirkastan hátt. 

4) Eftir að hafa metið framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/59/EB (3) tilgreindi framkvæmdastjórnin 

ýmsa ágalla. Helstu ágallarnir, sem voru tilgreindir, voru vandkvæði að því er varðar túlkanirnar á undanþágum og réttar-

óvissa tengd þeim, vandkvæði varðandi inntak þjálfunarinnar sem virtist einungis, að hluta til, henta þörfum ökumanna, 

vandkvæði ökumanna að öðlast gagnkvæma viðurkenningu á þjálfun sem þeir ljúka að hluta til eða 

  

(1) Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2017, bls. 115. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 13. mars 2018 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 12. apríl 2018. 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/59/EB frá 15. júlí 2003 um grunnþjálfun og reglubundna þjálfun ökumanna tiltekinna ökutækja 

til vöru- eða farþegaflutninga, um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3820/85 og tilskipun ráðsins 91/439/EBE og um niðurfellingu á 

tilskipun ráðsins 76/914/EBE (Stjtíð. ESB L 226, 10.9.2003, bls. 4). 
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 að fullu í öðru aðildarríki og misræmi varðandi kröfur um lágmarksaldur í tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 

2003/59/EB og 2006/126/EB (1). 

5) Í því skyni að auka skýrleika laga í tilskipun 2003/59/EB ætti að fella brott eða breyta öllum tilvísunum í gerðir Sam-

bandsins sem hafa verið felldar úr gildi eða skipt út. 

6) Í því skyni að kveða á um réttarvissu og samræmi við aðrar gerðir Sambandsins ætti að gera nokkrar breytingar á undan-

þágunum í tilskipun 2003/59/EB, að teknu tilliti til svipaðra undanþága samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 561/2006 (2). Sumar af þessum undanþágum varða aðstæður þar sem akstur er ekki meginstarfssvið ökumannsins 

og það myndi leggja óhóflega byrði á ökumenn ef þeir yrðu krafðir um að uppfylla kröfurnar í tilskipun 2003/59/EB. 

Almennt séð telst akstur ekki vera meginstarfssvið ökumanns ef hann tekur til minna en 30% af mánaðarlegum vinnutíma.  

7) Ef aksturinn er stundaður sjaldan, stundaður í dreifbýli og ef ökumenn, sem starfa við eigin rekstur, stunda aksturinn ættu 

undanþágurnar að gilda, að því tilskildu að umferðaröryggi sé enn tryggt.  Vegna mismunandi skilyrða í dreifibýli innan 

Sambandsins, með tilliti til landfræðilegrar legu, loftslags og þéttleika byggðar, ættu aðildarríkin að hafa rétt á að ákvarða 

hvort slíkur akstur geti talist vera tilfallandi og hvort slík undanþága hafi áhrif á umferðaröryggi, t.d. á grundvelli 

tiltekinnar gerðar vegarins, umferðarþunga eða tilvist óvarinna vegfarenda. 

8) Þar sem vegalengdin sem einstaklingar starfandi við landbúnað, garðyrkju, skógrækt, búskap og fiskvinnslu, sem eru 

undanþegnir þessari tilskipun, verða að ferðast vegna vinnu sinnar er breytileg innan Sambandsins ættu aðildarríkin að fá 

að ákvarða í eigin lögum leyfilega hámarksvegalengd sem er reiknuð út frá bækistöðvum fyrirtækisins sem undanþágurnar 

gilda um.  

9)  Ökumennirnir, sem voru undanþegnir kröfunni um grunnþjálfun, ættu, á meðan þeir halda áfram að njóta góðs af þessari 

undanþágu, engu að síður að þurfa að gangast undir reglubundna þjálfun til að tryggja að þekking þeirra á málefnum sem 

eru mikilvæg fyrir starf þeirra sé uppfærð.  

10) Aðildarríkin ættu, í samvinnu við framkvæmdastjórnina, að skiptast rafrænt á upplýsingum um starfshæfnisvottorð.   Þau 

ættu að þróa nauðsynlegan rafrænan vettvang, að teknu tilliti til kostnaðar- og ábatagreiningu framkvæmdastjórnarinnar, 

þ.m.t. möguleikinn á að víkka út ökuskírteinakerfi ESB sem komið var á fót samkvæmt  tilskipun 2006/126/EB. Þetta 

felur m.a. í sér þann ávinning að aðildarríkin fá greiðan aðgang að upplýsingum um þjálfun sem lokið er og ekki er skráð 

á ökuskírteini ökumannsins.  Mikilvægt er að aðildarríkin og framkvæmdastjórnin leitist við að þróa þessa starfsemi enn 

frekar með það að markmiði að fá aðgang að upplýsingum á rauntíma við vegaeftirlit.  

11) Að teknu tilliti til þróunar í þjálfun og menntun og til að auka framlag tilskipunar 2003/59/EB til umferðaröryggis og 

mikilvægi þjálfunar fyrir ökumenn ætti að styrkja viðfangsefnin sem varða umferðaröryggi á þjálfunarnámskeiðunum, 

eins og meðvitund um hættu, verndun óvarðra vegfarenda, einkum gangandi vegfarenda, hjólreiðamanna og einstaklinga 

með takmarkaða hreyfigetu, eldsneytisnýtinn akstur, akstur við öfgafull veðurskilyrði og flutning óvenjulegs farms. Í 

þessu samhengi ættu námskeiðin einnig að varða skynvædd flutningakerfi og þau ættu að taka breytingum til að halda í 

við tækniþróun.  

12) Gefa ætti aðildarríkjunum með skýrum hætti þann kost að bæta og nútímavæða þjálfunaraðferðir með því að nota upplýs-

inga- og fjarskiptatæknibúnað, eins og rafrænt nám og blandað nám, sem hluta af þjálfuninni, á sama tíma og gæði 

þjálfunarinnar eru tryggð. Þegar verið er að bæta og nútímavæða þjálfunaraðferðir með því að nota upplýsinga- og fjar-

skiptatæknibúnað, er mikilvægt að taka tillit til þess að tiltekin viðfangsefni krefjast verklegrar þjálfunar sem ekki er hægt 

að útkljá á tilhlýðilegan hátt með þessum tæknibúnaði, t.d. setja á snjókeðjur, festa farm eða önnur þjálfunaratriði þar sem 

verklega hliðin vegur þungt.  Verkleg þjálfun gæti, en þarf þess ekki, falið í sér akstur. Talsverður hluti af þjálfuninni, 

sem krafist er samkvæmt þessari tilskipun, ætti að fara fram á viðurkenndri þjálfunarmiðstöð. 

13) Til að tryggja samræmi á milli mismunandi tegunda þjálfunar, sem krafist er samkvæmt lögum Sambandsins, ættu aðildar-

ríkin að hafa þann kost að sameina mismunandi tegundir þjálfunar, t.d. ætti að vera kleift að sameina þjálfun í tengslum 

við flutning á hættulegum farmi, þjálfun sem miðar að því að auka vitneskju um fötlun eða flutning á dýrum, þeirri þjálfun 

sem kveðið er á um í tilskipun 2003/59/EB.   

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB frá 20. desember 2006 um ökuskírteini (Stjtíð. ESB L 403, 30.12.2006, bls. 18). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 frá 15. mars 2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða félagsmálalöggjafarinnar er 

varða flutninga á vegum og um breytingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 3821/85 og (EB) nr. 2135/98 og niðurfellingu á reglugerð ráðsins 

(EBE) nr. 3820/85 (Stjtíð. ESB L 102, 11.4.2006, bls. 1). 
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14) Til að koma í veg fyrir að mismunandi aðferðir í aðildarríkjunum torveldi gagnkvæma viðurkenningu og takmarki rétt 

ökumanna til að gangast undir reglubundna þjálfun í aðildarríkinu sem þeir vinna í ætti, ef ekki er hægt að skrá þjálfun, 

sem lokið er, á ökuskírteinið, að krefja yfirvöld í aðildarríkjunum um að gefa út atvinnuskírteini ökumanns samkvæmt 

stöðluðu fyrirmyndunum, sem mælt er fyrir um, sem mun tryggja gagnkvæma viðurkenningu fyrir alla ökumenn sem 

uppfylla kröfur tilskipunar 2003/59/EB. 

15) Þegar ökumenn frá þriðju löndum nota ökumannsvottorð sem sönnun þess að farið sé að þjálfunarkröfunum gæti það haft 

hamlandi áhrif fyrir ökumenn þegar farmflytjandi skilar vottorðinu til útgáfuyfirvaldanna, sér í lagi þegar þeir ökumenn 

óska eftir að hefja störf í öðru aðildarríki.  Til að koma í veg fyrir að ökumenn þurfi við slíkar aðstæður að endurtaka 

þjálfun sína við upphaf nýs starfs ætti að hvetja aðildarríkin til að vinna saman og skiptast á upplýsingum um menntun og 

hæfi ökumanna.  

16) Til að tryggja snurðulaus umskipti ættu gild ökumannsvottorð og atvinnuskírteini ökumanns, sem gefin eru út í samræmi 

við reglurnar sem gilda áður en ákvæðunum, sem þessi tilskipun breytir, er breytt að vera viðurkennd fram að þeim degi 

sem þau falla úr gildi. Þær breytingar ógilda ekki undangengna þjálfun, eða ökuskírteinin sem gefin eru út til að votta 

slíka þjálfun, áður en þeim er beitt.  

17) Til að kveða á um skýrleika laga og tryggja samræmdar kröfur um lágmarksaldur, í þeim tilgangi sem mælt er fyrir um í 

tilskipun 2003/59/EB, ætti í tilskipun 2006/126/EB að kveða á um skýra undanþágu þar sem mælt er fyrir um að gefa 

megi út þau ökuskírteini við þann lágmarksaldur sem kveðið er á um í tilskipun 2003/59/EB. Þessi nánari útlistun varðar 

almennan lágmarksaldur fyrir ökumenn í tilteknum ökutækjaflokkum sem eru handhafar starfshæfnisvottorðs og hefur 

ekki áhrif á tiltæka möguleika til að fækka undanþágum eða veita undanþágur frá slíkum kröfum um lágmarksaldur. 

18) Breytingar á tilskipun 2006/126/EB ættu að takmarkast við þær breytingar sem tengjast með beinum hætti endurskoðun 

tilskipunar 2003/59/EB og greiða fyrir notkun ökutækja sem eru knúin óhefðbundnu eldsneyti.  Ítarlegri greining á fram-

kvæmd og beitingu tilskipunar 2006/126/EB, þ.m.t. afmörkun tiltekinna flokka ökutækja, virðist æskileg og ætti að fella 

hana inn í síðari endurskoðun tilskipunar 2006/126/EB. 

19) Til að stuðla að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka loftgæði, með því að greiða fyrir notkun ökutækja 

sem eru knúin óhefðbundnu eldsneyti, ættu aðildarríkin að hafa þann möguleika á yfirráðasvæði sínu að leyfa handhöfum 

ökuskírteinis í flokki B að keyra tilteknar gerðir ökutækja, sem eru knúnar óhefðbundnu eldsneyti, með leyfilegan há-

marksmassa sem er meiri en 3500 kg en fer ekki yfir 4250 kg.  Sá möguleiki að fara yfir 3500 kg ætti að vera háður því 

að leyfilegi viðbótarmassinn sé eingöngu tilkominn vegna umframmassans, sem stafar af annars konar knúningskerfum, 

og ætti að vera með fyrirvara um takmarkanir og skilyrði sem ætluð eru til að forðast neikvæð áhrif á umferðaröryggi.  

20) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði þessarar tilskipunar, þ.e. að gera endurbætur á stöðlum innan alls 

Evrópusambandsins um grunnþjálfun og reglubundna þjálfun ökumanna tiltekinna ökutækja til vöru- eða farþegaflutn-

inga, og því verður betur náð á vettvangi Sambandsins, vegna eðlis flutninganna á vegum sem ná yfir landamæri og 

málefnanna sem á að fjalla um í þessari tilskipun, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við ná-

lægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og 

hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari tilskipun til að ná þessu markmiði. 

21) Því ber að breyta tilskipunum 2003/59/EB og 2006/126/EB til samræmis við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 2003/59/EB er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 1. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. gr. 

Gildissvið 

Þessi tilskipun gildir um akstursstarfsemi sem stunduð er af: 

a) ríkisborgurum aðildarríkis og  
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b) ríkisborgurum þriðju landa sem eru launþegar eða sem fyrirtæki með staðfestu í aðildarríki notar, 

sem hér á eftir eru nefndir „ökumenn“ sem stunda flutninga á vegum innan Sambandsins, á vegum sem eru opnir almennri 

umferð, og nota: 

— ökutæki, sem krafist er ökuskírteinis fyrir í flokki C1, C1 + E, C eða C + E, eins og skilgreint er í tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2006/126/EB (*), eða ökuskírteinis sem viðurkennt er að jafngildi því, 

— ökutæki, sem krafist er ökuskírteinis fyrir í flokki D1, D1 + E, D eða D + E, eins og skilgreint er í tilskipun 2006/126/EB, 

eða ökuskírteinis sem viðurkennt er að jafngildi því. 

Að því er þessa tilskipun varðar skal lesa tilvísanirnar í flokka ökuskírteina sem innihalda plústákn („+“) í samræmi við 

samanburðartöfluna sem sett er fram í III. viðauka. 

  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB frá 20. desember 2006 um ökuskírteini (Stjtíð. ESB L 403, 

30.12.2006, bls. 18).“ 

2) Í stað 2. gr. kemur eftirfarandi: 

„2. gr. 

Undanþágur 

1. Þessi tilskipun gildir ekki um ökumenn ökutækja: 

a) ef hámarkshraði fer ekki yfir 45 km á klukkustund,  

b) sem herafli, almannavarnir, slökkvilið, liðsafli, sem sér um að halda uppi allsherjarreglu, og neyðarsjúkraflutninga-

þjónusta notar eða hefur umráð yfir ef flutningarnir eru vegna verkefna sem þeim er úthlutað, 

c) sem er reynsluekið á vegum vegna tækniþróunar, viðgerða eða viðhalds eða ökumenn nýrra eða endurbyggðra ökutækja 

hafa ekki enn tekið í notkun, 

d) sem krafist er ökuskírteinis fyrir í flokki D eða D1 og sem viðhaldsstarfsfólk ekur án farþega til eða frá viðhaldsstöð sem 

staðsett er í nágrenni næstu viðhaldsmiðstöðvar sem flutningsaðilinn notar, að því tilskildu að akstur ökutækisins sé ekki 

meginstarfssvið ökumannsins, 

e) sem notuð eru í neyðartilvikum eða eru ætluð til björgunarstarfa, þ.m.t. ökutæki til flutninga, sem eru ekki í atvinnuskyni, 

í tengslum við hjálparstarf, 

f) sem notuð eru til ökukennslu og í ökuprófi fyrir alla einstaklinga sem óska eftir því að fá ökuskírteini eða starfshæfnis-

vottorð, í samræmi við 6. gr. og 1. mgr. 8. gr., að því tilskildu að ökutækin séu ekki notuð til vöru- og farþegaflutninga í 

atvinnuskyni, 

g) sem notuð eru til farþegaflutninga, sem ekki eru stundaðir í atvinnuskyni, eða vöruflutninga, 

h) sem flytja efni, búnað eða vélar sem ökumenn nota við vinnu sína, að því tilskildu að akstur ökutækjanna sé ekki 

meginstarfssvið ökumannsins. 

Að því er varðar f-lið þessarar málsgreinar skal þessi tilskipun ekki gilda um einstakling sem óskar eftir því að fá ökuskírteini 

eða starfshæfnisvottorð, í samræmi við 6. gr. og 1. mgr. 8. gr., ef þessi einstaklingur gengst undir viðbótarökuþjálfun samtímis 

námi á vinnustað þar sem hann nýtur leiðsagnar annars einstaklings með starfshæfnisvottorð eða ökukennara, í ökutækja-

flokknum sem notaður er í þeim tilgangi sem settur er fram í þeim lið.  

2. Þessi tilskipun gildir ekki ef öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a) ökumenn ökutækja aka í dreifbýli og starfa við eigin rekstur,  

b) ökumenn bjóða ekki upp á flutningaþjónustu og 

c) aðildarríki telja að flutningurinn sé tilfallandi og hafi ekki áhrif á umferðaröryggi.  
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3. Þessi tilskipun gildir ekki um ökumenn ökutækja sem fyrirtæki á sviði landbúnaðar, garðyrkju, skógræktar, búskapar 

eða fiskvinnslu nota eða leigja, án ökumanns, til vöruflutninga í tengslum við eigin atvinnurekstur, nema aksturinn sé hluti af 

meginstarfssviði ökumannsins eða fer yfir tiltekna vegalengd, sem ákvörðuð er í landslögum, frá bækistöð fyrirtækisins sem 

á eða leigir ökutækið til lengri eða skemmri tíma.“ 

3) Í stað 7. gr. kemur eftirfarandi: 

„7. gr. 

Reglubundin þjálfun 

Reglubundin þjálfun skal fela í sér þjálfun til að gera handhöfum starfshæfnisvottorða kleift að endurnýja þekkingu sem er 

nauðsynleg í starfi þeirra, með sérstaka áherslu á öryggi á vegum, heilbrigði og öryggi á vinnustað og minnkun umhverfisá-

hrifa á akstur.  

 

Viðurkennd þjálfunarmiðstöð skal skipuleggja þá þjálfun í samræmi við 5. þátt I. viðauka. Þjálfunin skal samanstanda af 

kennslu í kennslustofu, verklegri þjálfun og, ef mögulegt er, þjálfun með því að nota upplýsinga- og fjarskiptatæknibúnað eða 

hágæða herma.  Ef ökumaður fer til starfa hjá öðru fyrirtæki skal tekið tillit til reglubundinnar þjálfunar sem hann hefur þegar 

fengið. 

Reglubundin þjálfun skal hafa það markmið að víkka út og endurskoða sum viðfangsefnin sem um getur í 1. þætti I. viðauka.  

 Hún skal taka til mismunandi viðfangsefna og ávallt fela í sér a.m.k. eitt viðfangsefni sem snýr að umferðaröryggi.  Í við-

fangsefnum þjálfunarinnar skal tekið tillit til þróunar viðeigandi löggjafar og tækni og tekið skal tillit til þarfa ökumannsins 

um sérþjálfun eins og mögulegt er.“ 

4) Í stað fyrstu málsgreinar 9. gr. kemur eftirfarandi:  

„Ökumennirnir, sem um getur í a-lið 1. gr. þessarar tilskipunar, skulu fá grunnþjálfunina, sem um getur í 5. gr. þessarar 

tilskipunar, í því aðildarríki sem þeir hafa fasta búsetu, eins og skilgreint er í 12. gr. tilskipunar 2006/126/EB.“ 

5) Í stað 10. gr. kemur eftirfarandi: 

„10. gr. 

Tákntölur Sambandsins 

1. Á grundvelli starfshæfnisvottorðs sem vottar grunnþjálfun og starfshæfnivottorðs sem vottar reglubundna þjálfun skulu 

lögbær yfirvöld aðildarríkis, að teknu tilliti til ákvæða 2. og 3. mgr. 5. og 8. gr. þessarar tilskipunar, skrá samræmda tákntölu 

Sambandsins „95“ sem kveðið er á um í I. viðauka við tilskipun 2006/126/EB ásamt samsvarandi flokkum skírteina: 

— á ökuskírteinið eða 

— á atvinnuskírteini ökumannsins sem er útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sýnd er í II. viðauka við þessa tilskipun. 

Ef lögbær yfirvöld aðildarríkisins þar sem starfshæfnisvottorðið var fengið geta ekki fært tákntölu Sambandsins á öku-

skírteinið skulu þau gefa út atvinnuskírteini ökumanns til handa ökumanninum. 

Atvinnuskírteini ökumanns, sem er gefið út í aðildarríkjunum, skal njóta gagnkvæmrar viðurkenningar. Þegar skírteinið er 

gefið út skulu lögbær yfirvöld kanna hvort ökuskírteinið sé í gildi fyrir viðkomandi ökutækjaflokk. 

2. Ökumaður, sem um getur í b-lið 1. gr., sem ekur ökutækjum til vöruflutninga á vegum, skal einnig hafa rétt á að færa 

sönnur á að hann hafi þá menntun og hæfi og þjálfun, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, með því að nota ökumannsvott-

orðið, sem kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1072/2009 (*), að því tilskildu að það beri tákntölu 

Sambandsins „95“. Að því er þessa tilskipun varðar skal útgáfuaðildarríkið tilgreina tákntölu Sambandsins „95“ í 

athugasemdahluta vottorðsins ef ökumaðurinn sem um er að ræða hefur uppfyllt kröfurnar um menntun og hæfi og þjálfun 

sem kveðið er á um í þessari tilskipun. 

3. Ökumannsvottorð, sem bera ekki tákntölu Sambandsins „95“ og sem gefin voru út fyrir 23. maí 2020 í samræmi við 5. 

gr. reglugerðar (EB) nr. 1072/2009, einkum 7. mgr., í því skyni að votta að farið hafi verið að þjálfunarkröfunum samkvæmt 

þessari tilskipun, skulu tekin gild sem sönnun fyrir menntun og hæfi þar til gildistími þeirra rennur út.  

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1072/2009 frá 21. október 2009 um sameiginlegar reglur um aðgang að 

mörkuðum fyrir farmflutninga á vegum milli landa (Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 72).“  



6 

6) Eftirfarandi grein bætist við: 

„10. gr. a 

Framfylgdarkerfi 

1. Í þágu framfylgdar skulu aðildarríkin skiptast á upplýsingum um starfshæfnisvottorð sem hafa verið gefin út eða aftur-

kölluð.  Að því er þetta varðar skulu aðildarríkin, í samvinnu við framkvæmdastjórnina, þróa rafrænt kerfi eða vinna að 

útvíkkun fyrirliggjandi kerfis, að teknu tilliti til mats  framkvæmdastjórnarinnar á kostnaðarhagkvæmasta kostinum. 

2. Kerfið getur innihaldið upplýsingar sem tilgreindar eru í starfshæfnisvottorðunum auk upplýsinga um stjórnsýslumeð-

ferð í tengslum við starfshæfnisvottorðin.  

3. Aðildarríkin skulu tryggja að vinnsla persónuupplýsinga fari eingöngu fram til að sannreyna að farið sé að ákvæðum 

þessarar tilskipunar, einkum þjálfunarkröfunum sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun, í samræmi við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 (*). 

4. Aðgangur að kerfinu skal vera tryggður.  Aðildarríkjum er aðeins heimilt að veita lögbærum yfirvöldum, sem bera 

ábyrgð á framkvæmd og eftirliti með því að farið sé að þessari tilskipun, aðgang að kerfinu.  

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna persónu-

verndarreglugerðin) (Stjtíð. ESB L 119, 4.5.2016, bls. 1).“ 

7) Ákvæðum I. og II. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun. 

2. gr. 

Tilskipun 2006/126/EB er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 4. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum 4. mgr. er breytt sem hér segir: 

i. Í stað þriðja undirliðar e-liðar kemur eftirfarandi: 

„— lágmarksaldur fyrir flokka C1 og C1E skal vera 18 ár,“. 

ii. Í stað annars undirliðar g-liðar kemur eftirfarandi: 

„— lágmarksaldur fyrir flokka C og CE skal vera 21 ár,“. 

iii. Í stað annars undirliðar i-liðar kemur eftirfarandi: 

„— lágmarksaldur fyrir flokka D1 og D1E skal vera 21 ár,“. 

iv. Í stað annars undirliðar k-liðar kemur eftirfarandi: 

„— lágmarksaldur fyrir flokka D og DE skal vera 24 ár,“. 

b) Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„7. Þrátt fyrir lágmarksaldurinn, sem mælt er fyrir um í g-, i- og k-lið 4. mgr. þessarar greinar, skal lágmarksaldurinn 

fyrir útgáfu ökuskírteinis í flokkum C og CE, D1 og D1E og D og DE vera sá lágmarksaldur sem mælt er fyrir um fyrir 

akstur slíkra ökutækja fyrir handhafa starfshæfnisvottorðs, sem mælt er fyrir um í 5. gr. (2. mgr.), 5. gr. (fyrsta málsgrein 

i. liðar í a-lið 3. mgr.), 5. gr. (fyrsta málsgrein ii. liðar í a-lið 3. mgr.) eða 5. gr. (b-liður 3. mgr.) tilskipunar Evrópuþingsins 

og ráðsins 2003/59/EB (*), eftir því sem við á.  

Ef aðildarríki, í samræmi við 5. gr. (önnur málsgrein i. liðar í a-lið 3. mgr.) eða 5. gr. (önnur málsgrein ii. liðar í a-lið 3. 

mgr.) tilskipunar 2003/59/EB, heimilar akstur innan yfirráðasvæðis síns frá lægri aldri, skal gildi ökuskírteinisins tak-

markast við yfirráðasvæði útgáfuaðildarríkisins þar til handhafi skírteinisins hefur náð viðeigandi lágmarksaldri, sem um 

getur í fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar, og er handhafi starfshæfnisvottorðs.  
  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/59/EB frá 15. júlí 2003 um grunnþjálfun og reglubundna þjálfun öku-

manna tiltekinna ökutækja til vöru- eða farþegaflutninga, um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3820/85 og 

tilskipun ráðsins 91/439/EBE og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 76/914/EBE (Stjtíð. ESB L 226, 10.9.2003, bls. 

4).“  
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2) Í 4. mgr. 6. gr. er eftirfarandi lið bætt við:  

„c) ökutæki sem eru knúin óhefðbundnu eldsneyti, sem um getur í 2. gr. tilskipunar ráðsins 96/53/EB (*), með leyfilegan 

hámarksmassa yfir 3500 kg en sem fer ekki yfir 4250 kg við flutning á vörum án eftirvagns, þar sem aksturinn er í 

höndum handhafa ökuskírteinis í flokki B sem var gefið út a.m.k. tveimur árum áður, að því tilskildu að massinn sem 

fer yfir 3500 kg sé eingöngu vegna umframmassa knúningskerfisins í tengslum við knúningskerfi ökutækis með sömu 

mál sem búið er hefðbundnum brunahreyfli með rafkveikju eða þjöppukveikju, og að því tilskildu að flutningsgetan hafi 

ekki aukist í tengslum við sama ökutæki. 

  

(*) Tilskipun ráðsins 96/53/EB frá 25. júlí 1996 um að ákveða leyfileg hámarksmál vegna umferðar innan aðildarríkja og 

milli landa og leyfilega hámarksþyngd vegna umferðar milli landa fyrir tiltekin ökutæki sem eru í notkun í Bandalaginu 

(Stjtíð. EB L 235, 17.9.1996, bls. 59).“ 

3) Í stað 15. gr. kemur eftirfarandi: 

„15. gr. 

Gagnkvæm aðstoð 

1. Aðildarríkin skulu aðstoða hvert annað við framkvæmd þessarar tilskipunar og, ef þörf krefur, skiptast á upplýsingum 

um ökuskírteini sem þau hafa gefið út, skipt um, skipt út, endurnýjað eða afturkallað.  Þau skulu nota ökuskírteinakerfi ESB, 

sem komið er á fót í þessu skyni, þegar það kerfi er komið í gagnið.    

2. Einnig er hægt að nota kerfið til að skiptast á upplýsingum í eftirlitsskyni eins og kveðið er á um í löggjöf Sambandsins.  

3. Aðildarríkin skulu tryggja að vinnsla persónuupplýsinganna, sem um getur í þessari tilskipun, fari eingöngu fram í þeim 

tilgangi að hrinda í framkvæmd þessari tilskipun og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2003/59/EB og (ESB) 2015/413 

(*). Öll vinnsla persónuupplýsinga, sem fram fer innan ramma þessarar tilskipunar, skal vera í samræmi við reglugerðir Evr-

ópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 (**) og (EB) nr. 45/2001 (***). 

4. Aðgangur að kerfinu skal vera tryggður. Aðildarríkjunum er aðeins heimilt að veita lögbærum yfirvöldum aðgang sem 

bera ábyrgð á framkvæmd og eftirliti með því að farið sé að þessari tilskipun og tilskipunum 2003/59/EB og (ESB) 2015/413. 

  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/413 frá 11. mars 2015 um að greiða fyrir upplýsingaskiptum yfir 

landamæri í tengslum við umferðarlagabrot sem tengjast umferðaröryggi (Stjtíð. ESB L 68, 13.3.2015, bls. 9). 

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna persónu-

verndarreglugerðin) (Stjtíð. ESB L 119, 4.5.2016, bls. 1). 

(***) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við 

vinnslu persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga 

(Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1).“ 

3. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 23. maí 

2020, nema að því er varðar lög og stjórnsýslufyrirmæli sem nauðsynleg eru til að fara að 6. mgr. 1. gr. þessarar tilskipunar, sem 

öðlast gildi eigi síðar en 23. maí 2021.  Þau skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um það þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær 

eru birtar 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. 

4. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 18. apríl 2018. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. Tajani 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

L.  PAVLOVA  

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Viðaukunum við tilskipun 2003/59/EB er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum 1. þáttar er breytt sem hér segir: 

i. Í stað annarrar málsgreinar kemur eftirfarandi: 

„Lágmarksmenntun og -hæfi skal a.m.k. vera sambærileg 2. stigi evrópska viðmiðarammans um menntun og hæfi 

eins og kveðið er á um í II. viðauka við tilmæli Evrópuþingsins og ráðsins frá 23. apríl 2008 (*). 

  

(*) Tilmæli Evrópuþingsins og ráðsins frá 23. apríl 2008 um að koma á fót evrópskum ramma um menntun og 

hæfi að því er varðar símenntun (Stjtíð. ESB C 111, 6.5.2008, bls. 1).“ 

ii. Í stað liðar 1.2 kemur eftirfarandi: 

„1.2. Markmið: að þekkja tæknilega eiginleika og starfsemi öryggiseftirlits til þess að hafa eftirlit með ökutæki, 

lágmarka slit og koma í veg fyrir bilanir: 

takmörk á notkun hemla og hamlara, hemlar og hamlari notaðir saman, betri nýting hraða- og gírhlutfalls, 

notkun tregðu ökutækis, notkun aðferða til að hægja á ökutækinu og hemla á leið niður brekkur, viðbrögð ef 

bilun verður, notkun rafræns og vélræns búnaðar, eins og rafræns stöðugleikabúnaðar (ESP), háþróaðs 

neyðarhemlunarkerfis (AEBS), læsivarins hemlakerfis (ABS), spyrnustýrikerfis (TCS) og vöktunarkerfa í  

ökutækjum (IVMS) sem og annarra hjálparkerfa fyrir ökumenn eða sjálfvirks búnaðar sem er viðurkenndur 

til notkunar.“ 

iii. Í stað liðar 1.3 kemur eftirfarandi: 

„1.3. Markmið: hæfni til að ná fram hámarksnýtingu eldsneytis: 

að ná fram hámarksnýtingu eldsneytis með því að beita verkkunnáttu að því er varðar liði 1.1 og 1.2, mikil-

vægi þess að sjá fyrir umferðarflæði, hæfileg fjarlægð milli annarra ökutækja og notkun skriðþunga öku-

tækisins, jafn hraði, lipur akstursmáti og viðeigandi þrýstingur í hjólbörðum auk þekkingar á skynvæddu 

flutningakerfi sem bætir skilvirkni í akstri og aðstoðar við gerð akstursleiðar.“  

 

iv. Eftirfarandi liður bætist við á undan fyrirsögninni „Ökuskírteini í flokki C, C + E, C1, C1 + E“:  

„1.3a. Markmið: hæfni til að sjá fyrir, meta og aðlaga sig að áhættum í umferðinni: 

að gera sér grein fyrir og aðlaga sig að mismunandi vega-, umferðar- og veðurskilyrðum, sjá fyrir komandi 

atburði, að skilja hvernig á að undirbúa og skipuleggja ferð við óeðlileg veðurskilyrði, að vera kunnugt um 

notkun tengds öryggisbúnaðar og skilja þegar fresta eða aflýsa þarf ferð vegna öfgakenndra veðurskilyrða, 

að laga sig að áhættum í umferðinni, þ.m.t. hættulegri hegðun í umferðinni eða eftirtektarleysi við akstur 

(með því að nota rafeindabúnað, borða, drekka, o.s.frv.); að þekkja og laga sig að hættulegum aðstæðum og 

að geta ráðið við streitu sem af því leiðir, einkum í tengslum við stærð og þyngd ökutækjanna og óvarinna 

vegfarenda, s.s. gangandi vegfarenda, hjólreiðamanna og vélknúinna ökutækja á tveimur hjólum.         

Að bera kennsl á hættuástand og túlka á tilhlýðilegan hátt hvernig þetta hugsanlega hættuástand geti breyst í 

ástand þar sem ekki er lengur hægt að koma í veg fyrir árekstur og velja og framkvæma aðgerðir sem hækka 

öryggismörk að því marki að enn sé unnt að afstýra árekstri ef hugsanleg hætta ætti sér stað.“  

v. Í stað liðar 1.4 kemur eftirfarandi: 

„1.4. Markmið: hæfni til að hlaða ökutækið með tilhlýðilegu tilliti til öryggisreglna og réttrar notkunar á öku-

tækinu: 

kraftar sem verka á ökutæki á hreyfingu, notkun gírhlutfalls í samræmi við hleðslu ökutækis og ástand vegar, 

notkun sjálfvirkra aflyfirfærslukerfa, útreikningur á farmþunga ökutækis eða vagnalestar, útreikningur 

heildarrúmmáls, dreifing hleðslu, afleiðingar sem of mikið álag á öxulinn hefur, stöðugleiki ökutækis og 

þyngdarmiðja, gerðir umbúða og vörubretta. 
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Helstu flokkar varnings, sem þarf að festa tryggilega, klemmu- og festingaraðferðir, notkun öryggisóla, 

skoðun festingarbúnaðar, notkun búnaðar til að meðhöndla farm, notkun búnaðar til að setja á yfirbreiðslur 

og taka þær niður.“   
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vi. Í stað liðar 1.5 kemur eftirfarandi: 

„1.5. Markmið: hæfni til að tryggja að vel fari um farþega og að öryggis þeirra sé gætt: 

rétt mat á langsum og þversum hreyfingum ökutækisins, samnýting vegarins, staðsetning á veginum, mjúk 

hemlun, taka tillit til útskögunar, notkun sérstakra grunnvirkja (almenn svæði, sérstakar akreinar), samræm-

ing á öruggum akstri og öðrum hlutverkum ökumanns, samskipti við farþega, ásamt sérstökum þörfum sem 

tengjast tilteknum hópum farþega (fötluðum, börnum).“  

vii. Í stað liðar 1.6 kemur eftirfarandi: 

„1.6. Markmið: hæfni til að hlaða ökutækið með tilhlýðilegu tilliti til öryggisreglna og réttrar notkunar á öku-

tækinu: 

kraftar sem verka á ökutæki á hreyfingu, notkun gírhlutfalls í samræmi við hleðslu ökutækis og ástand vegar, 

notkun sjálfvirkra aflyfirfærslukerfa, útreikningur á farmþunga ökutækis eða vagnalestar, dreifing hleðslu, 

afleiðingar sem of mikið álag á öxulinn hefur, stöðugleiki ökutækis og þyngdarmiðja.“   

 

viii. Í stað liðar 2.1 kemur eftirfarandi: 

„2.1. Markmið: að þekkja félagslegt umhverfi flutninga á vegum og reglurnar sem gilda um þá: 

hámarksvinnutími innan flutningsgeirans, meginreglur, beiting og afleiðingar reglugerða Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 561/2006 (*) og (ESB) nr. 165/2014 (**), viðurlög við að nota ekki ökurita, óviðeigandi 

notkun og óheimilar breytingar á honum, þekking á félagslegu umhverfi flutninga á vegum, réttindi og 

skyldur ökumanna að því er varðar grunnþjálfun og reglubundna þjálfun. 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 frá 15. mars 2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða 

félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum og um breytingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 

3821/85 og (EB) nr. 2135/98 og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3820/85 (Stjtíð. ESB L 102, 

11.4.2006, bls. 1). 

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 frá 4. febrúar 2014 um ökurita í flutningum á 

vegum, niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í 

flutningum á vegum og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 um samhæfingu 

tiltekinna ákvæða félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum (Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2014, bls. 1).“ 

ix. Í stað liðar 2.2 kemur eftirfarandi: 

„2.2. Markmið: að þekkja reglurnar sem gilda um vöruflutninga: 

flutningsrekstrarleyfi, skjöl sem skulu vera í ökutækinu, bann við að nota tiltekna vegi, veggjöld, skyldur 

samkvæmt stöðluðum samningum um vöruflutninga, að útbúa skjöl sem flutningssamningurinn saman-

stendur af, alþjóðleg flutningsleyfi, skyldur samkvæmt samningi um samkomulag í millilandaflutningum á 

farmi á vegum, útfylling alþjóðlegra farmbréfa, för yfir landamæri, farmmiðlarar, sérstök fylgiskjöl með 

vörum.“ 

x. Í stað liðar 3.7 kemur eftirfarandi: 

„3.7. Markmið: að þekkja efnahagsumhverfi farmflutninga á vegum og skipulag markaðarins:  

flutningar á vegum í tengslum við aðra flutningsmáta (samkeppni, framsendendur), annars konar flutninga-

starfsemi á vegum (flutningur gegn gjaldi eða fyrir eigin reikning, starfsemi í tengslum við flutninga), skipu-

lag helstu tegunda flutningsfyrirtækja og starfsemi í tengslum við flutninga, mismunandi sérhæfing í 

flutningum (tankbifreið, stýrt hitastig, hættulegur farmur, flutningur á dýrum o.s.frv.), breytingar sem eiga 

sér stað innan atvinnugreinarinnar (fjölbreytni í veittri þjónustu, sambland af flutningum með járnbrautum 

og á vegum, undirverktakastarfsemi o.s.frv.).“ 

xi. Í stað liðar 3.8 kemur eftirfarandi: 

„3.8. Markmið: að þekkja efnahagsumhverfi farþegaflutninga á vegum og skipulag markaðarins: 

farþegaflutningar á vegum í tengslum við aðra flutningsmáta farþega (járnbraut, einkabifreið), mismunandi 

starfsemi í tengslum við farþegaflutninga á vegum, aukin vitneskja um fötlun, ferð yfir landamæri (milli-

landaflutningar), skipulagning helstu tegunda fyrirtækja sem stunda farþegaflutninga á vegum.  
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b) Ákvæðum 2. þáttar er breytt sem hér segir: 

i. Í stað liðar 2.1 kemur eftirfarandi: 

„2.1. Valkostur sem sameinar þátttöku í námskeiði og prófi 

Grunnþjálfun verður að fela í sér kennslu í öllum viðfangsefnum í skránni skv. 1. þætti. Grunnþjálfunin verður 

að fela í sér 280 klukkustunda þjálfun. 

Hver ökunemi verður að aka í a.m.k. 20 klukkustundir með ökukennara sér við hlið í ökutæki í viðkomandi 

flokki sem uppfyllir að lágmarki þær kröfur sem settar eru fram í tilskipun 2006/126/EB um ökutæki sem eru 

notuð til ökuprófs. 

Ökunemi verður að aka með ökukennara sér við hlið sem starfar hjá viðurkenndri þjálfunarmiðstöð. Hverjum 

ökunema er heimilt að aka mest átta klukkustundir af þessum 20 klukkustunda akstri með ökukennara sér við 

hlið við sérstaka staðhætti eða í besta fáanlega hermi svo að unnt sé að meta þjálfun í skynsamlegum akstri á 

grundvelli öryggisreglna, einkum með tilliti til þess hversu vel ökuneminn ræður við ökutæki á vegum í 

mismunandi ástandi og hvernig ástand þeirra breytist eftir mismunandi veðurskilyrðum, tímum sólarhringsins 

og hæfninni til að hámarka eldsneytisnotkun.  

Aðildarríkin geta heimilað að hluti af þjálfuninni fari fram á viðurkenndri þjálfunarmiðstöð með því að nota 

upplýsinga- og fjarskiptatæknibúnað, s.s. rafrænt nám, en jafnframt verður að viðhalda gæði þjálfunarinnar og 

skilvirkni hennar, og með því að velja viðfangsefni þar sem hægt er að nota upplýsinga- og fjarskiptatækni-

búnað á sem skilvirkastan hátt. Aðildarríkin skulu einkum krefjast áreiðanlegs notandakennis og viðeigandi 

eftirlitsaðferða.  Aðildarríkin geta talið sérstaka þjálfun, sem krafist er samkvæmt annarri löggjöf Sambandsins, 

sem hluta af þjálfuninni.  Undir þetta fellur, en takmarkast þó ekki við, þjálfun sem krafist er samkvæmt til-

skipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB (*) varðandi flutning á hættulegum farmi, þjálfun sem miðar að 

því að auka vitneskju um fötlun samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 181/2011 (**) og 

þjálfun varðandi flutning á dýrum samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2005 (***).  

Að því er varðar ökumennina, sem um getur í 5. mgr. 5. gr., verður grunnþjálfunin að fela í sér 70 klukkustunda 

þjálfun, þ.m.t. fimm klukkustunda akstur með ökukennara sér við hlið. 

Í lok þjálfunarinnar skulu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna eða aðili sem þau tilnefna leggja skriflegt eða munn-

legt próf fyrir ökumanninn. Í prófinu verður að vera a.m.k. ein spurning um hvert markmiðanna í skránni yfir 

viðfangsefni í 1. þætti.   

 
  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB frá 24. september 2008 um flutning á hættulegum farmi á 

landi og skipgengum vatnaleiðum (Stjtíð. ESB L 260, 30.9.2008, bls. 13). 

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 181/2011 frá 16. febrúar 2011 um réttindi farþega í hóp-

bifreiðum og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004 (Stjtíð ESB L 55, 28.2.2011, bls. 1). 

(***) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2005 frá 22. desember 2004 um vernd dýra í flutningi og tengdar aðgerðir og um 

breytingu á tilskipunum 64/432/EBE og 93/119/EB og reglugerð (EB) nr. 1255/97 (Stjtíð. ESB L 3, 5.1.2005, 

bls. 1).“ 

ii. Í stað annarrar undirgreinar b-liðar liðar 2.2 kemur eftirfarandi: 

„Ökutækið, sem er notað í verklega prófinu, verður a.m.k. að uppfylla kröfurnar um ökutækin sem eru notuð til 

ökuprófs sem settar eru fram í tilskipun 2006/126/EB.“ 

c) Í stað 3. og 4. þáttar kemur eftirfarandi: 

„3. þáttur: Hraðgrunnþjálfun sem kveðið er á um í 2. mgr. 3. gr. 

Hraðgrunnþjálfun verður að fela í sér kennslu í öllum viðfangsefnunum í skránni í 1. þætti. Hún verður að fela í sér 140 

klukkustunda þjálfun. 

Hver ökunemi verður að aka í a.m.k. 10 klukkustundir með ökukennara sér við hlið í ökutæki í viðkomandi flokki sem 

uppfyllir a.m.k. kröfurnar, sem settar eru fram í tilskipun 2006/126/EB, um ökutæki sem eru notuð til ökuprófs. 

Ökunemi verður að aka með ökukennara sér við hlið sem starfar hjá viðurkenndri þjálfunarmiðstöð. Hverjum ökunema 

er heimilt að aka mest fjórar klukkustundir af þessum 10 klukkustunda akstri með ökukennara sér við hlið við sérstaka 

staðhætti eða í besta fáanlega hermi svo að unnt sé að meta þjálfun í skynsamlegum akstri á grundvelli öryggisreglna, 
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einkum með tilliti til þess hversu vel hann ræður við ökutæki á vegum í mismunandi ástandi og hvernig ástand vega 

breytist eftir mismunandi veðurskilyrðum og tímum sólarhringsins og hæfninni til að hámarka eldsneytisnotkun.  

Ákvæði fjórðu málsgreinar í lið 2.1. skulu einnig gilda um hraðgrunnþjálfunina.  

Að því er varðar ökumennina, sem um getur í 5. mgr. 5. gr., verður hraðgrunnþjálfunin að fela í sér 35 klukkustunda 

þjálfun, þ.m.t. tveggja og hálfs klukkustunda akstur með ökukennara sér við hlið. 

Í lok þjálfunarinnar skulu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna eða aðili sem þau tilnefna leggja skriflegt eða munnlegt próf 

fyrir ökumanninn. Í prófinu verður að vera a.m.k. ein spurning um hvert markmiðanna í skránni yfir viðfangsefni í 1. 

þætti. 

4. þáttur: Reglubundin skylduþjálfun sem kveðið er á um í b-lið 1. mgr. 3. gr. 

Skipulagning reglubundinna skylduþjálfunarnámskeiða verður að fara fram innan viðurkenndrar þjálfunarmiðstöðvar. 

Hvert námskeið verður að vera 35 klukkustundir á fimm ára fresti og dreifast á a.m.k. sjö klukkustunda lotur sem skipta 

má niður á tvo samfellda daga.  Þegar um er að ræða rafrænt nám skal viðurkennd þjálfunarmiðstöð viðhalda gæðum 

þjálfunarinnar, þ.m.t. með því að velja viðfangsefni þar sem hægt er að nota upplýsinga- og fjarskiptatæknibúnað á sem 

skilvirkastan hátt. Aðildarríkin skulu einkum krefjast áreiðanlegs notandakennis og viðeigandi eftirlitsaðferða. Kennsla í 

formi rafræns náms skal ekki vara lengur en tólf klukkustundir.  A.m.k. ein af lotum þjálfunarnámskeiðanna skal taka til 

viðfangsefnis sem varðar umferðaröryggi.  Í inntaki þjálfunarinnar skal tekið tillit til nauðsynlegrar sérþjálfunar í tengslum 

við flutningastarfsemi, sem ökumaðurinn innir af hendi, og viðeigandi laga- og tækniþróunar og taka ætti tillit til nauð-

synlegrar sérþjálfunar ökumannsins eins og mögulegt er. Á þessum 35 klukkustundum ætti að fara yfir margs konar 

mismunandi viðfangsefni, þ.m.t. að endurtaka þjálfun ef í ljós kemur að ökumaðurinn þarfnast sérstakrar viðbótar-

þjálfunar. 

Aðildarríkin geta íhugað að meta undangengna sérþjálfun, sem krafist er samkvæmt annarri löggjöf Sambandsins, sem 

eina af tilskildum sjö klukkustunda lotunum.  Undir þetta fellur, en takmarkast þó ekki við, þjálfun sem krafist er sam-

kvæmt tilskipun 2008/68/EB varðandi flutning á hættulegum farmi, þjálfun varðandi flutning á dýrum samkvæmt reglu-

gerð (EB) nr. 1/2005 og þjálfun sem miðar að því að auka vitneskju um fötlun í farþegaflutningum samkvæmt reglugerð 

(ESB) nr. 181/2011. Hins vegar geta aðildarríkin ákveðið að undangengin sérþjálfun, eins og krafist er samkvæmt til-

skipun 2008/68/EB varðandi flutning á hættulegum farmi, verði metin sem tvær af sjö klukkutíma lotunum, að því til-

skildu að ekki sé tekið tillit til neinnar annar þjálfunar í reglubundnu þjálfuninni.“  

2) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað titilsins kemur eftirfarandi: 

„ÁKVÆÐI UM FYRIRMYND EVRÓPUSAMBANDSINS AÐ ATVINNUSKÍRTEINI ÖKUMANNS“. 

b) Ákvæðum 2. þáttar er breytt sem hér segir: 

i. Að því er varðar hlið 1 á atvinnuskírteini ökumanns: 

— Í stað 9. liðar d-liðar kemur eftirfarandi: 

„9. flokkar þeirra ökutækja þar sem ökumaður uppfyllir kröfur um grunnþjálfun og reglubundna þjálfun,“. 

— Í stað fyrsta málsliðar e-liðar kemur eftirfarandi: 

„orðin „fyrirmynd Evrópusambandsins“ á tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins, sem gefur út skírteinið, og 

yfirskriftin „atvinnuskírteini ökumanns“ á öðrum opinberum tungumálum Sambandsins, skulu prentuð í bláum 

lit og mynda bakgrunn skírteinisins:“.  

 

ii. Að því er varðar hlið 2 á atvinnuskírteini ökumanns, í stað a-liðar 9. og 10. liðar, kemur eftirfarandi:  

„9. flokkar ökutækja þar sem ökumaður uppfyllir kröfur um grunnþjálfun og reglubundna þjálfun,  

 

10. samræmd tákntala Sambandsins „95“ sem kveðið er á um í I. viðauka við tilskipun 2006/126/EB,“.  
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c) Ákvæðum 4. þáttar er breytt sem hér segir: 

i. Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„FYRIRMYND EVRÓPUSAMBANDSINS AÐ ATVINNUSKÍRTEINI ÖKUMANNS“. 

ii. Á hlið 2 á fyrirmyndinni, undir nr. 10, kemur „Tákntala Sambandsins“ í stað „Tákntölur Bandalagsins“. 

d) Eftirfarandi þáttur bætist við: 

„5. Umbreytingarákvæði 

Atvinnuskírteini ökumanna sem gefin eru út fyrir 23. maí 2020 skulu halda gildi sínu þar til gildistími þeirra rennur 

út.“ 

3) Eftirfarandi viðauki bætist við: 

„III. VIÐAUKI 

SAMANBURÐARTAFLA FYRIR TILVÍSANIR TIL TILTEKINNA FLOKKA ÖKUSKÍRTEINA  

Tilvísun til þessarar tilskipunar Tilvísun til tilskipunar 2006/126/EB 

C + E CE 

C1 + E C1E 

D + E DE 

D1 + E D1E“ 

 


