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St.prp. nr. 55

(2006–-2007) 

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 

beslutning nr. 154/2006 av 8. desember 2006 om 

innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) 


nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av 

visse bestemmelser på det sosiale området innen 


veitransport m.v.


Tilråding fra Utenriksdepartementet av 23. mars 2007, 

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen StoltenbergII)


Bakgrunn EØS-komiteens beslutning og forordningen i 
uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte ved-

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 154/2006  av 8. legg til proposisjonen. 
desember 2006 ble EØS-avtalens vedlegg XIII, 
Transport, endret ved innlemmelsen av Europa
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 
av 15. mars 2006 om harmonisering av visse 2 Nærmere om forordningen 
bestemmelser på det sosiale området innen vei
transport, og om endring av rådsforordning (EØF) Forordningen inneholder i hovedsak bestemmel
nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98, samt om opphe- ser om kjøre- og hviletid innenfor vegtransport og 
ving av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 bestemmelser om bruk av fartskriver for registre-

Forordningens formål er å bidra til å sikre like ring og kontroll av kjøre- og hviletiden. 
konkurransevilkår mellom vegtransportformene i Bestemmelsene om kjøre- og hviletid erstatter 
EØS-området, og bedre trafikksikkerheten og gjeldende bestemmelser i forordning (EØF) nr. 
arbeidsvilkårene i næringen ved å innføre nye 3820/85. Reglene som omhandler bruk av fartskri
regler om kjøretider, pauser og hviletider for ver erstatter og/eller utfyller sentrale bestemmel
førere av kjøretøyer i gods- og persontransport på ser i forordning (EØF) nr. 3821/85. I tillegg gjør 
veg. forordningen enkelte endringer i forordning (EF) 

Gjennomføringen av beslutningen i norsk rett nr. 2135/98 som omhandler fristen for å montere 
krever lovendring. Det er derfor nødvendig med digital fartskriver i nye kjøretøy og utstedelse av 
Stortingets samtykke til godkjenning av EØS- fartskriverkort.

komiteens beslutning, jf. Grunnloven § 26 annet

ledd.
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Virkeområdet 

Virkeområdet til reglene er noe justert som et 
resultat av utviklingen på transportmarkedet. 
Flere kjøretøy enn tidligere vil bli omfattet ved at 
unntakene er endret og enkelte er gjort avhengig 
av nasjonal gjennomføring. 

Kjøre- og hviletid 

Det er gjort visse endringer i reglene om daglig 
kjøretid, pauser og daglige og ukentlige hvileperi
oder, hovedsakelig for å forenkle reglene. Enkelte 
innstramminger er foretatt blant annet når det gjel
det antall timer som kan brukes til kjøring pr. uke 
og reglene om døgnhvil og ukehvil. 

Fartskriver 

Det oppstilles tydeligere og til dels strengere krav 
til dokumentasjon av kjøre- og hviletiden. Sjåfører 
og foretak er ansvarlige for å overføre og oppbe
vare data fra sjåførkortet og kjøretøyenheten.  I til
legg er enkelte definisjoner justert. 

I tillegg er det fastsatt en dato for krav til digital 
fartskriver i nye kjøretøy. Denne trådte for Norge i 
kraft 9. desember 2006 og er gjennomført i forskrift 
28. september 1993 nr. 910 om kjøre- og hviletid 
m.v. ved innenlandsk transport og transport i EØS
området. 

Ansvar og håndheving 

Det stilles opp mer detaljerte og presise regler om 
sjåfører og foretaks ansvar for å overholde reglene 
om kjøre- og hviletid og bruk av fartskriver, her-
under bruk av lønnsordninger som utgjør en fare 
for trafikksikkerheten eller oppfordrer til overtre
delse av forordningen. 

Det forutsettes at kontrollmyndighetene har 
adgang til å forhindre brudd som avdekkes ved 
kontroll når fortsatt kjøring vil utgjøre en fare for 
trafikksikkerheten. 

Nærmere angitte tredjeparter får uttrykkelige 
plikter til å sikre at kontraktsmessige transport
tidsplaner er i overensstemmelse med reglene, og 
myndighetene plikter å ha mulighet til å sanksjo
nere slike overtredelser. 

I tillegg plikter medlemsstatene å kunne hånd
heve reglene uavhengig av i hvilket land overtre
delsen har skjedd, hvor sjåføren kommer fra eller 
hvor foretaket er etablert. Myndighetene kan inntil 
1. januar 2009 praktisere en overgangsordning 
hvor man istedenfor underretter hjemstaten om 
overtredelser begått i andre land av borgere eller 
foretak som er hjemmehørende i andre land. 

3 EØS-komiteens beslutning


EØS-komiteen vedtok 8. desember 2006 i beslut
ning nr. 154 at vedlegg XIII, Transport, til EØS
avtalen skal endres ved innlemming av forordning 
(EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonise
ring av visse bestemmelser på det sosiale området 
innen veitransport, og om endring av forordning 
(EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98, samt om 
oppheving av forordning (EØF) nr. 3820/85. 

EØS-komiteens beslutning inneholder en for-
tale og fire artikler. 

Artikkel 1 slår fast at det gjøres syv endringer i 
avtalens vedlegg XIII: 

1. Etter nr. 24 d (europaparlaments og råds
direktiv 2002/15/EF) skal nytt nr. 24e skal lyde: 

«24 e. 32006 R 0561: Europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) 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 (EUT L 102 
av 11.4.2006, s. 1)». 

2. I nr. 20 skal nytt strekpunkt lyde: 

«32006 R 0561: Europaparlaments- og råds
forordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 
(EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1). 

3. Teksten i nr. 20 (rådsforordning (EØF) nr. 
3820/85) skal oppheves med virkning fra 1. sep
tember 2009. 

4. I nr. 21 (rådsforordning (EØF) nr. 3821/85) 
skal nytt strekpunkt lyde:

 «32006 R 0561: Europaparlaments- og råds
forordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 
(EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1)». 

5. I nr. 21 (rådsforordning (EØF) nr. 3821/85) 
åttende strekpunkt (rådsforordning (EF) nr. 2135/ 
98) tilføyes følgende: 

«Endret ved 32006 R 0561: Europaparla
ments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 av 
15. mars 2006 (EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1». 

6. Etter nr. 21 (rådsforordning (EØF) nr. 3821/ 
85) skal nytt nr. 21a lyde: 

«21a. 32006 L 0022: Europaparlaments- og 
rådsdirektiv (EF) nr. 2006/22 av 15. mars 2006 
om minstekrav for gjennomføring av rådsfor
ordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/ 
85 om bestemmelser på det sosiale området 
innen veitransport og om oppheving av råds
direktiv 88/599/EØF (EUT L 102 av 11.4.2006, 
s. 35).» 
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7. Teksten i nr. 23 (rådsdirektiv 88/599/EØF) 
oppheves. 

Artikkel 2 slår fast at teksten til forordning (EF) 
nr. 561/2006 og direktiv 2006/22/EF på islandsk 
og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 sier at beslutningen trer i kraft 9. 
desember 2006, forutsatt at EØS-komiteen har 
mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 
nr. 1. 

Artikkel 4 fastslår at beslutningen skal kunngjø
res i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende. 

Gjennomføring av forordningen 
i norsk rett 

Forordningen vil hovedsakelig gjennomføres i 
norsk rett gjennom revidert  forskrift om kjøre- og 
hviletid. Denne forskriften er for tiden under revi
sjon. 

Forordningen artikkel 19 nr. 2 pålegger myn
dighetene plikt til å kunne sanksjonere overtre
delse som oppdages på eget territorium, selv om 
overtredelsen er begått på annen stats territorium. 
Det vil være nødvendig med en ny lovhjemmel for 
å kunne sanksjonere slike overtredelser. 

Forordningen artikkel 10 nr. 4 pålegger en del 
nærmere tredjeparter i transportkjeden ansvar for 
å sikre at kontraktsmessige transporttidsplaner er 
i samsvar med forordningen, og myndighetene 
plikter etter forordningen artikkel 19 nr. 4 å sank
sjonere overtredelser begått av disse aktørene. 
Det anses nødvendig og hensiktsmessig med ny 
lovhjemmel for å gjennomføre disse bestemmel
sene. 

Samferdselsdepartementet vil legge frem en 
Ot.prp. med forslag til endringer i vegtrafikklov 18. 
juni 1965 nr. 4 om dette. Proposisjonen vil også 
inneholde enkelte tilknyttede nasjonale tilpasnin
ger. 

Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Konsekvenser for det offentlige 

Gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning 
antas ikke å medføre særlige endringer i de økono

miske og administrative konsekvensene for det 
offentlige. Utvidede sanksjonsmuligheter og med
ansvar for flere aktører i transportkjeden antas å 
bidra til økt overholdelse av reglene om kjøre- og 
hviletid og derigjennom gi gevinster i form av 
færre ulykker, bedre arbeidsforhold og likere kon
kurransevilkår i næringen. 

Konsekvenser for private 

Innføring av medansvar for flere transportaktører 
vil kunne få økonomiske og administrative konse
kvenser for utformingen av transporttidsplaner. 
Det vil i første rekke være de som pålegger sjåfø
rene umulige tidsplaner og tvinger dem til å bryte 
forordningen, og de som aksepterer slike tidspla
ner, som vil bære et visst medansvar. Pliktene går 
dermed ikke langt og konsekvensene antas derfor 
ikke å bli veldig store. 

Mulighet for å bli sanksjonert i Norge for over
tredelser av reglene begått i andre land, vil inne
bære at transportører som driver transport over 
landegrensene og overtrer bestemmelsene, vil 
løpe større risiko for å bli sanksjonert i Norge. For 
en del utlendinger som straffes i Norge, vil dette 
innebære et skjerpet sanksjonsnivå som antas å gi 
styrket forebyggende effekt. 

Tilsvarende vil dette kunne få konsekvenser for 
sanksjonsnivået som norske transportforetak og 
sjåfører blir undergitt i andre land for overtredel
ser som er begått blant annet i Norge. 

6 Konklusjon og anbefaling 

Forordningen, herunder særlige de utvidede plik
ter og sanksjonsmuligheter som ligger i de omtalte 
nødvendige lovendringer, vil gjøre det mindre 
attraktivt å bryte eller medvirke til å bryte reglene. 
Dette antas å gi økt overholdelse av kjøre- og hvile
tidsreglene, som igjen vil bidra til færre ulykker, 
bedre arbeidsforhold for sjåførene og likere kon
kurransevilkår i næringen. 

Samferdselsdepartementet tilrår  godkjennelse 
av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av 
forordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om 
harmonisering av visse bestemmelser på det sosi
ale 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. Utenriksdepartementet slutter 
seg til dette. 
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Utenriksdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 154/2006 av 8. desember 2006 om 
innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 
561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av 
visse bestemmelser på det sosiale området innen 
veitransport m.v. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 
154/2006 av 8. desember 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 
2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport m.v., i samsvar 
med et vedlagt forslag. 

Forslag 

til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 154/2006 av 8. desember 2006 om innlemmelse i 

EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 
om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale 

området innen veitransport m.v. 

I 

Stortinget gir samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 154/2006 om innlemmelse i 
EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser 
på det sosiale området innen veitransport m.v. 
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Vedlegg 1 

EØS-komiteens beslutning nr. 154/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 
under henvisning til avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde, endret ved proto
kollen om justering av avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt 
«avtalen», særlig artikkel 98, og 

på følgende bakgrunn: 
1.	 Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komi

teens beslutning nr. 134/2006 av 27. oktober 
20061. 

2.	 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering 
av visse bestemmelser på det sosiale området 
innen veitransport og om endring av rådsfor
ordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 
samt om oppheving av rådsforordning (EØF) 
nr. 3820/852 skal innlemmes i avtalen. 

3.	 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 bestemmel
ser på det sosiale området innen veitransport 
og om oppheving av rådsdirektiv 88/599/EØF3 

skal innlemmes i avtalen. 
4.	 Forordning (EF) nr. 561/2006 opphever råds

forordning (EØF) nr. 3820/85(4), som er inn
lemmet i avtalen, med unntak av artikkel 5 nr. 2 
og nr. 4, som skal oppheves med virkning fra 
10. september 2008, og artikkel 5 nr. 1 som skal 
oppheves med virkning fra 10. september 2009. 

5.	 Følgelig skal forordning (EØF) nr. 3820/85 
oppheves i avtalen med virkning fra 10. septem
ber 2009. 

6.	 Direktiv 2006/22/EF opphever rådsdirektiv 
88/599/EØF5, som er innlemmet i avtalen og 
følgelig må oppheves i avtalen – 

1 Ennå ikke kunngjort. 
2 EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1. 
3 EUT L 102 av 11.4.2006, s. 35. 
4 EFT L 370 av 31.12.1985, s. 1. 
5 EFT L 325 av 29.11.1988, s. 55. 

BESLUTTET FØLGENDE: 

Artikkel 1 

I avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 
1.	 Etter nr. 24d (europaparlaments- og rådsdirek

tiv 2002/15/EF) skal nytt nr. 24e lyde: 
«24e. 32006 R 0561: Europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) 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 (EUT L 102 
av 11.4.2006, s. 1).» 

2.	 I nr. 20 (rådsforordning (EØF) nr. 3820/85) 
skal nytt strekpunkt lyde: 
«– 32006 R 0561: Europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 
2006 (EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1).» 

3.	 Teksten i nr. 20 (rådsforordning (EØF) nr. 
3820/85) skal oppheves med virkning fra 1. 
september 2009. 

4.	 I nr. 21 (rådsforordning (EØF) nr. 3821/85) 
skal nytt strekpunkt lyde: 
«– 32006 R 0561: Europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 
2006 (EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1).» 

5.	 I nr. 21 (rådsforordning (EØF) nr. 3821/85) 
åttende strekpunkt (rådsforordning (EF) nr. 
2135/98) tilføyes følgende: 
«endret ved: 
– 32006 R 0561: Europaparlaments- og råds
forordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 
(EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1).» 

6.	 Etter nr. 21 (rådsforordning (EØF) nr. 3821/ 
85) skal nytt nr. 21a lyde: 
«21a. 32006 L 0022:Europaparlaments- og 
rådsdirektiv (EF) nr. 2006/22 av 15. mars 2006 
om minstekrav for gjennomføring av rådsfor
ordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/ 
85 om bestemmelser på det sosiale området 
innen veitransport og om oppheving av rådsdi
rektiv 88/599/EØF (EUT L 102 av 11.4.2006, 
s. 35).» 

7.	 Teksten i nr. 23 (rådsdirektiv nr. 88/599/EØF) 
oppheves. 
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Artikkel 2 

Teksten til forordning (EF) nr. 561/2006 og direk
tiv 2006/22/EF på islandsk og norsk, som skal 
kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 9. desember 2006, for
utsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelel
ser etter avtalens artikkel 103 nr. 16. 

Forfatningsrettslige krav angitt. 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelin
gen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. desember 2006. 

For EØS-komiteen 
Formann 

Oda Helen Sletnes 

EØS-komiteens sekretærer 

Lilja Viðarsdóttir Matthias Brinkmann 
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Vedlegg 2 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 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


EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR — 

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen1, 
under henvisning til uttalelse fra Den euro

peiske økonomiske og sosiale komité2, 
etter å ha rådspurt Regionkomiteen, 
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens 

artikkel 251, på grunnlag av Forlikskomiteens fel
les forslag av 8. desember 20053, og 

ut fra følgende betraktninger: 
1.	 Målet med rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 

av 20. desember 1985 om harmonisering av vis-
se bestemmelser på det sosiale område innen 
veitransport4 var å harmonisere konkurranse
vilkårene mellom landtransportsystemer, sær
lig innen veitransportsektoren, og å forbedre 
arbeidsvilkårene og trafikksikkerheten. Det er 
behov for å sikre og følge opp framgangen på 
disse områdene. 

2.	 I europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/ 
EF av 11. mars 2002 om organisering av 
arbeidstida til personar som utfører mobilt 
arbeid innanfor vegtransport5 pålegges med
lemsstatene å treffe tiltak for å begrense den 
maksimale ukentlige arbeidstiden for mobile 
arbeidstakere. 

3.	 På grunn av bestemmelsenes generelle utfor
ming har det vist seg vanskelige å tolke, 
anvende, håndheve og kontrollere overholdel

1 EFT C 51 E av 26.2.2002, s. 234.

2 EFT L 221 av 17.9.2002, s. 19.

3 Europaparlamentsuttalelse av 14. januar 2003 (EUT C 38 E


av 12.2.2004, s. 152), Rådets felles holdning av 9. desember 
2004 (EUT C 63 E av 15.3.2005, s. 11) og Europaparlamen
tets holdning av 13. april 2005 (EUT C 33 E av 9.2.2006, 
s. 425). Europaparlamentets lovgivningsmessige resolusjon 
av 2. februar 2006 og rådsbeslutning av 2. februar 2006. 

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

5	 EFT L 80 av 23.3.2002, s. 35. 

sen av visse bestemmelser i forordning (EØF) 
nr. 3820/85 om kjøretid, pauser og hviletid for 
førere av kjøretøyer i nasjonal og internasjonal 
veitransport innen Fellesskapet. 

4.	 Det er ønskelig at de nevnte bestemmelsene 
håndheves på en effektiv og ensartet måte, slik 
at målet med bestemmelsene nås og anvendel
sen av dem ikke bringes i miskreditt. Det er 
derfor nødvendig med klarere og enklere 
regler, som er lettere å forstå, tolke og anvende 
for veitransportsektoren og kontrollmyndighe
tene. 

5.	 Tiltakene fastsatt i denne forordning med hen
syn til arbeidsvilkår er ikke til hinder for at par
tene i arbeidslivet, gjennom kollektive forhand
linger eller på annen måte, kan fastsette 
bestemmelser som er mer gunstige for arbeids
takerne. 

6.	 Virkeområdet for denne forordning bør define-
res klart gjennom å spesifisere hvilke hoved
grupper av kjøretøyer som omfattes av forord
ningen. 

7.	 Denne forordning får anvendelse på veitran
sport som enten utelukkende utføres innen Fel
lesskapet, eller mellom Fellesskapet, Sveits og 
statene som er avtaleparter i avtalen om Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde. 

8.	 Den europeiske avtale om kjøre- og hviletid 
m.v. for mannskaper på kjøretøyer i internasjo
nal veitransport av 1. juli 1970 (AETR), med 
endringer, bør fortsette å gjelde for hele turen i 
forbindelse med veitransport av personer og 
gods som utføres med kjøretøyer som er regis
trert i medlemsstater eller stater som er avtale
parter i AETR, dersom turen går mellom Felles
skapet og en tredjestat, unntatt Sveits og sta
tene som er avtaleparter i avtalen om Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
eller gjennom en slik stat. Det er viktig å endre 
AETR så raskt som mulig, helst innen to år 
etter ikrafttredelsen av denne forordning, slik 
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at bestemmelsene i AETR kan bringes i sam
svar med bestemmelsene i denne forordning. 

9.	 For veitransport som utføres med kjøretøyer 
som er registrert i en tredjestat som ikke er 
avtalepart i AETR, bør bestemmelsene i AETR 
gjelde for den delen av turen som kjøres innen
for Fellesskapet, eller innenfor de statene som 
er avtaleparter i AETR. 

10. Ettersom AETRs formål hører under denne for
ordnings virkeområde, er Fellesskapet rette 
instans til å framforhandle og inngå avtalen. 

11. Dersom en endring av de interne fellesskapsbe
stemmelsene på det aktuelle området nødven
diggjør en tilsvarende endring av AETR, bør 
medlemsstatene i fellesskap så snart som mulig 
sørge for å gjennomføre en slik endring av 
AETR, i samsvar med framgangsmåten fastsatt 
i avtalen. 

12. Listen over unntak bør ajourføres slik at den 
gjenspeiler utviklingen innen veitransportsek
toren i løpet av de siste 19 årene. 

13. Alle nøkkelbegreper	 bør defineres uttøm
mende for å forenkle forståelsen og sikre at 
denne forordning anvendes på en ensartet 
måte. Det bør i tillegg treffes tiltak for å sikre at 
nasjonale tilsynsmyndigheter tolker og anven
der denne forordning på en ensartet måte. Defi
nisjonen av «uke» i denne forordning bør ikke 
være til hinder for at føreren kan påbegynne sin 
arbeidsuke på en hvilken som helst ukedag. 

14. For å garantere en effektiv håndheving er det 
viktig at vedkommende myndigheter, når de 
utfører kontroll ved veien, og etter en over
gangsperiode, er i stand til å kontrollere at kjø
retider og hviletider er korrekt overholdt den 
dagen kontrollen fant sted, samt de foregående 
28 dager. 

15. Det er nødvendig å klargjøre og forenkle de 
grunnleggende reglene om kjøretider for å 
muliggjøre en effektiv og ensartet håndheving 
ved hjelp av digitale fartsskrivere i samsvar 
med rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 
20. desember 1985 om bruk av fartsskriver 
innen veitransport6 og i denne forordning. 
Medlemsstatenes kontrollmyndigheter bør i til
legg, gjennom en fast komité, prøve å bli enige 
om hvordan denne forordning skal gjennomfø
res. 

16. Det har vist seg at en fører uten å bryte bestem
melsene i forordning (EØF) nr. 3820/85 kan 
planlegge daglige kjøreperioder og pauser på 

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). 

en slik måte at det er mulig å kjøre for lenge 
uten en full pause, noe som fører til redusert 
trafikksikkerhet og en forverring av førerens 
arbeidsvilkår. Det bør derfor sørges for at opp
delte pauser organiseres på en måte som hin
drer misbruk. 

17. Denne forordning har som mål å bedre de sosi
ale vilkårene for arbeidstakere som omfattes av 
forordningen, samt å bedre den alminnelige 
trafikksikkerhet. Dette oppnås hovedsakelig 
ved hjelp av bestemmelsene om lengste tillatte 
kjøretid per dag, per uke og per periode på to på 
hverandre følgende uker, bestemmelsen der 
førere pålegges å ta minst én normal ukehvil for 
hver sammenhengende toukersperiode, og 
bestemmelsene om at en døgnhvil under ingen 
omstendigheter skal være kortere enn en uav
brutt periode på ni timer. Ettersom de nevnte 
bestemmelsene sikrer tilstrekkelig hvile, er det 
på bakgrunn av tidligere års erfaringer med 
håndheving av bestemmelsene ikke lenger 
nødvendig med et kompensasjonssystem for 
redusert døgnhvil. 

18. Mange 	veitransporter innen Fellesskapet 
omfatter ferge- eller jernbanetransport på deler 
av turen. Det bør derfor fastsettes klare og hen
siktsmessige bestemmelser om døgnhvil og 
pauser for slike transporter. 

19. På bakgrunn av den økte transporten av perso
ner og gods over landegrensene er det av hen
syn til trafikksikkerheten og en bedre regel
håndheving ønskelig at kontroller ved veiene 
og på foretakenes områder også omfatter kjøre
tid, hviletid og pauser i andre medlemsstater 
eller i tredjestater, for å sikre at de aktuelle 
bestemmelsene overholdes fullt ut og på en 
korrekt måte. 

20. Transportforetakenes ansvar bør minst omfatte 
transportforetak som er juridiske eller fysiske 
personer, uten å utelukke rettsforfølgning av 
fysiske personer som begår, oppmuntrer til 
eller medvirker til overtredelser av denne for
ordning. 

21. Førere som arbeider for flere transportforetak, 
må gi hvert foretak tilstrekkelige opplysninger 
til at det kan oppfylle sitt ansvar i henhold til 
denne forordning. 

22. For å fremme sosial framgang og bedre trafikk
sikkerheten bør hver medlemsstat fortsatt ha 
rett til å treffe visse hensiktsmessige tiltak. 

23. Nasjonale unntak bør gjenspeile endringer i 
veitransportsektoren og begrenses til de deler 
som for tiden ikke er utsatt for konkurranse. 

24. Medlemsstatene bør fastsette regler for kjøre
tøyer til bruk for person- og godstransport i 

6 



9 2006–2007 St.prp. nr. 55 
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 154/2006 av 8. desember 2006 om innlemmelse i EØS

avtalen av forordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området 
innen veitransport m.v. 

rute når den aktuelle ruten ikke overskrider 50 
km. Slike regler bør gi tilstrekkelig vern i form 
av tillatte kjøretider og obligatoriske pauser og 
hviletider. 

25. For å sikre en effektiv håndheving av regelver
ket er det ønskelig at all nasjonal og internasjo
nal persontransport i rute kontrolleres ved 
hjelp av standardfartsskrivere. 

26. Medlemsstatene bør fastsette bestemmelser 
om sanksjoner som skal anvendes ved overtre
delser av denne forordning, og påse at de hånd
heves. Disse sanksjonene må være virknings
fulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrkkende, og må ikke medføre forskjells
behandling. Ved alvorlige overtredelser av 
regelverket bør også muligheten for å holde 
kjøretøyet tilbake være blant de tiltak som er til
gjengelige for medlemsstatene. Bestemmel
sene i denne forordning med hensyn til sank
sjoner eller rettsforfølgning berører ikke nasjo
nale regler om bevisbyrde. 

27. Av hensyn til en klar og effektiv håndheving av 
regelverket bør bestemmelsene om transport
foretakenes og førernes ansvar ved overtredel
ser av denne forordning harmoniseres. Dette 
ansvaret kan medføre strafferettslige, sivilretts
lige eller forvaltningsmessige sanksjoner i 
medlemsstatene, avhengig av situasjonen i det 
enkelte tilfellet. 

28. Ettersom målene med denne forordning, som 
er å fastsette klare felles regler om kjøretider, 
pauser og hviletider, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene og derfor på grunn av 
behovet for samordnede tiltak bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i 
samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 
traktatens artikkel 5. I samsvar med forholds
messighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 
går dette vedtak ikke lenger enn det som er 
nødvendig for å nå disse målene. 

29. De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre 
denne beslutning, bør vedtas i samsvar med 
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 
om fastsettelse av nærmere regler for utøvel
sen av den gjennomføringsmyndighet som er 
tillagt Kommisjonen7. 

30. Ettersom direktiv	 2003/59/EF8 inneholder 
bestemmelser om minstealder for førere som 
må innarbeides innen 2009, trenger denne for-

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

ordning bare inneholde overgangsbestemmel
ser om minstealder for mannskaper. 

31. Forordning (EØF) nr. 3821/85 bør endres for å 
tydeliggjøre særskilte plikter som påhviler 
transportforetak og førere og for å fremme 
rettssikkerheten og lette håndhevingen av 
kjøre- og hviletidsregelene i forbindelse med 
kontroller ved veien. 

32. Forordning (EØF) nr. 3821/85 bør også endres 
for å oppnå rettssikkerhet med hensyn til de 
nye datoene for innføring av digitale fartsskri
vere og for tilgjengeligheten av sjåførkort. 

33. Innføring, i samsvar	 med forordning (EF) 
nr. 2135/98, av fartsskrivere som muliggjør 
elektronisk registrering på en førers sjåførkort 
av en førers aktiviteter over en 28-dagersperi
ode , og av et kjøretøys bevegelser over en 365
dagersperiode, åpner for raskere og mer omfat
tende kontroller ved veien i framtiden. 

34. I henhold til direktiv 88/599/EØF9 er kontrol
ler ved veien begrenset til kontroll av daglig 
kjøretid, døgnhvil og pauser. Innføring av digi
tale fartsskrivere betyr at opplysninger om 
fører og kjøretøy lagres elektronisk, og at opp
lysningene kan vurderes elektronisk på stedet. 
Dette vil etter hvert gjøre det mulig å utføre 
enkle kontroller av normal og redusert døgn
hvil og normal og redusert ukehvil samt hvil for 
å kompensere for redusert hviletid. 

35. Erfaringen viser at det bare er mulig å hånd
heve bestemmelsene i denne forordning, sær
lig den spesifiserte lengste tillatte kjøretiden 
over en toukersperiode, dersom det gjennom
føres hensiktsmessige og effektive kontroller 
ved veien i hele den nevnte perioden. 

36. Anvendelsen av lovbestemmelsene om digitale 
fartsskrivere bør være i samsvar med denne 
forordning for å oppnå størst mulig effektivitet 
i forbindelse med overvåking og håndheving av 
visse sosiale bestemmelser innen veitransport. 

8	 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF av 15. juli 
2003 om grunnleggende kvalifikasjoner for og regelmessig 
opplæring av førere av visse veigående kjøretøyer for gods
eller persontransport og om endring av rådsforordning 
(EØF) nr 3820/85 og rådsdirektiv 91/439/EØF samt om 
oppheving av rådsdirektiv 76/914/EØF (EUT L 226 av 
10.9.2003, s. 4). Direktivet sist endret ved rådsdirektiv 
2004/66/EF (EUT L 168 av 1.5.2004, s. 35). 

9	 Rådsdirektiv 88/599/EØF av 23. november 1988  om ensar
tet fremgangsmåte ved gjennomføringen av forordning 
(EØF) nr. 3820/85 om harmonisering av visse bestemmel
ser på det sosiale området innen veitransport og av forord
ning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen 
veitransport (EFT L 325 av 29.11.1988, s. 55). 7 
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37. Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør 
forordning (EØF) nr. 3820/85 oppheves og 
erstattes av denne forordning — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Kapittel I 

Innledende bestemmelser 

Artikkel 1 

I denne forordning fastsettes regler om kjøretider, 
pauser og hviletider for førere av kjøretøyer i gods
og persontransport på vei med sikte på å harmoni
sere konkurransevilkårene mellom forskjellige 
landtransportsystemer, særlig innen veisektoren, 
og å bedre arbeidsvilkårene og trafikksikkerheten. 
Denne forordning har også som mål å fremme 
bedre kontroll og regelhåndheving i medlemssta
tene samt bedre arbeidspraksis innen veitransport
sektoren. 

Artikkel 2 

1.	 Denne forordning får anvendelse på: 
a) godstransport på vei med kjøretøyer der 

største tillatte masse, medregnet vekten av 
tilhenger eller semitrailer, overstiger 3,5 
tonn, 

b) persontransport på vei med kjøretøyer som 
er bygget for eller permanent tilpasset 
transport av mer enn ni personer medreg
net føreren, og som er beregnet brukt til 
dette formål. 

2.	 Denne forordning får, uavhengig av kjøretøyets 
registreringsstat, anvendelse på veitransport 
som utføres: 
a) utelukkende innen Fellesskapet, eller 
b) mellom Fellesskapet, Sveits og statene som 

er avtaleparter i avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde. 

3.	 AETR får anvendelse i stedet for denne forord
ning på internasjonal veitransport som utføres 
delvis utenfor områdene nevnt i nr. 2 med: 
a) kjøretøyer som er registrert i Fellesskapet 

eller i stater som er avtaleparter i AETR, 
under hele transporten, 

b) kjøretøyer som er registrert i en tredjestat 
som ikke er en avtalepart i AETR, bare 
under den delen av transporten som finner 
sted på Fellesskapets territorium eller på 
territoriet til stater som er avtaleparter i 
AETR. 

Bestemmelsene i AETR bør bringes i samsvar med 
bestemmelsene i denne forordning, slik at de vik

tigste bestemmelsene i denne forordning gjennom 
AETR får anvendelse på slike kjøretøyer for alle 
deler av transporten som utføres innenfor Felles
skapet. 

Artikkel 3 

Denne forordning får ikke anvendelse på transport 
på vei med: 
a) kjøretøyer som brukes til persontransport i ru

te, når rutens lengde ikke overstiger 50 kilome
ter, 

b) kjøretøyer der høyeste tillatte hastighet ikke 
overstiger 40 kilometer i timen, 

c) kjøretøyer som eies eller leies uten fører av de 
væpnede styrker, sivilforsvaret, brannvesenet 
og ordensmakten, når transporten skjer i for
bindelse med oppgaver som disse myndighete
ne har ansvaret for og står under deres kon
troll, 

d) kjøretøyer som brukes i forbindelse med katas
trofer eller redningsoperasjoner, herunder kjø
retøyer som brukes til ikke-kommersiell trans
port i forbindelse med humanitær hjelp, 

e) spesialkjøretøyer for medisinske formål, 
f)	 spesialkjøretøyer for hjelp ved bilhavari, som 

opererer innenfor en radius på 100 km fra ste
det der de er hjemmehørende, 

g) kjøretøyer som prøvekjøres i forbindelse med 
tekniske forbedringer, reparasjon eller vedlike
hold, og nye eller ombygde kjøretøyer som 
ennå ikke er tatt i bruk, 

h) Kjøretøyer, eller kombinasjoner av kjøretøyer, 
der største tillatte masse ikke overstiger 
7,5 tonn, som brukes til godstransport av ikke
kommersiell art, 

i)	 nyttekjøretøyer som har en historisk status i 
henhold til lovgivningen i den medlemsstaten 
der de brukes, og som brukes til person- eller 
godstransport av ikke-kommersiell art. 

Artikkel 4 

I denne forordning gjelder følgende definisjoner: 
a)	 «veitransport»: enhver kjøring helt eller delvis 

på offentlig vei av kjøretøy, med eller uten last, 
som brukes til person- eller godstransport, 

b) «kjøretøy»: en motorvogn, trekkbil, tilhenger 
eller semitrailer, eller en kombinasjon av disse 
kjøretøyene, i samsvar med følgende definisjo
ner: 
–	 «motorvogn»: ethvert kjøretøy som kjører 

på vei ved egen kraft, som ikke permanent 
beveger seg på skinner, og som normalt 
brukes til person- eller godstransport, 
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–	 «trekkbil»: ethvert kjøretøy som kjører på 
vei ved egen kraft, som ikke beveger seg 
permanent på skinner, og som er spesielt 
utformet for å trekke, skyve eller bevege til
hengere, semitrailere, redskaper eller mas
kiner, 

–	 «tilhenger»: ethvert kjøretøy som er utfor
met for tilkobling til en motorvogn eller 
trekkbil, 

–	 «semitrailer»: en tilhenger uten foraksel ko
blet på en slik måte at en stor del  av dens 
egenvekt og av lastens vekt bæres av trekk
bilen eller motorvognen, 

c) «fører»: enhver person som kjører kjøretøyet, 
også bare for en kort periode, eller som sitter 
på – som ledd i sine plikter – for eventuelt å kjø
re det, 

d) «pause»: enhver periode som en fører ikke tren
ger å benytte til kjøring eller noe annet arbeid, 
og som utelukkende brukes til hvile, 

e) «annet arbeid»: alle aktiviteter, unntatt «kjø
ring», som er definert som arbeidstid i artikkel 
3 bokstav a) i direktiv 2002/15/EF, herunder 
ethvert arbeid for samme eller en annen ar
beidsgiver, innenfor eller utenfor transportsek
toren, 

f)	 «hviletid»: enhver uavbrutt periode som føre
ren fritt kan benytte, 

g) «døgnhvil»: daglig periode som føreren 	fritt 
kan benytte og som kan være «normal døgn
hvil» eller «redusert døgnhvil»: 
–	 «normal døgnhvil»: enhver hvileperiode på 

minst elleve timer; en «normal døgnhvil» 
kan alternativt tas i to omganger, hvorav 
den første må bestå av en uavbrutt periode 
på minst tre timer og den andre av en uav
brutt periode på minst ni timer, 

–	 «redusert døgnhvil»: enhver hvileperiode 
på minst ni, men mindre enn elleve timer, 

h) «ukehvil»: ukentlig periode som føreren fritt 
kan benytte og som kan være en «normal uke
hvil» eller en «redusert ukehvil»: 
–	 «normal ukehvil»: enhver hvileperiode på 

minst 45 timer, 
–	 «redusert ukehvil»: enhver hvileperiode på 

under 45 timer som, med forbehold for vil
kårene fastsatt i artikkel 8 nr. 6, kan reduse
res til en periode med en minste varighet på 
24 sammenhengende timer, 

i)	 «uke»: tidsrommet mellom mandag kl.00.00 og 
søndag kl. 24.00, 

j) «kjøretid»: kjøreaktivitetens varighet, regis
trert: 

–	 automatisk eller halvautomatisk av en farts
skriver som definert i vedlegg I og I B i for
ordning (EØF) nr. 3821/85, eller 

–	 for hånd, som fastsatt i artikkel 16 nr. 2 i for
ordning (EØF) nr. 3821/85, 

k) «daglig kjøretid»: sammenlagt kjøretid mellom 
slutten av en døgnhvil og begynnelsen av neste 
døgnhvil, eller mellom en døgnhvil og en uke
hvil, 

l)	 «ukentlig kjøretid»: sammenlagt kjøretid i løpet 
av en uke, 

m) «største tillatte totalmasse»: største tillatte total-
masse, medregnet nyttelast, for kjøretøy under 
kjøring, 

n) «persontransport i rute»: nasjonal og interna
sjonal transport som definert i artikkel 2 i råds
forordning (EØF) nr. 684/92 av 16. mars 1992 
om innføring av felles regler for internasjonal 
persontransport med turvogn og buss10; 

o) «flerbemanning»: situasjon der minst to førere 
befinner seg i kjøretøyet for å kjøre det i hver 
kjøreperiode mellom to på hverandre følgende 
døgnhviler, eller mellom en døgnhvil og en 
ukehvil. I den første timen med flerbemanning 
er bruk av minst to førere valgfritt, men obliga
torisk resten av tiden, 

p)	 «transportforetak»: enhver fysisk eller juridisk 
person, enhver sammenslutning eller gruppe av 
personer uten status som juridisk person, med 
ideell virksomhet eller næringsvirksomhet som 
formål, eller ethvert offentlig organ som enten 
selv har status som juridisk person eller er un
derlagt en annen myndighet med slik status, 
som driver veitransport, uavhengig av om dette 
gjøres for en annens eller egen regning, 

q) «kjøreperiode»: samlet kjøretid fra det tids
punkt da føreren starter kjøringen etter en hvi
leperiode eller en pause og fram til neste hvil el
ler pause. Kjøreperioden kan være sammen
hengende eller oppdelt. 

Kapittel II 

Mannskaper, kjøretider, pauser og hviletider 

Artikkel 5 

1.	 Minstealder for billettører skal være 18 år. 
2.	 Minstealder for sidemenn skal være 18 år. 

Medlemsstatene kan likevel sette ned minsteal
deren for sidemenn til 16 år dersom: 
a) veitransporten utføres i en enkelt medlems

stat innenfor en radius av 50 kilometer fra 
det stedet der kjøretøyet er hjemme

10 EFT L 74 av 20.3.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltre
delsesakten av 2003. 
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hørende, herunder i kommuner med sen
trum innenfor denne radius, 

b) aldersnedsettingen foretas av hensyn til 
yrkesrettet opplæring og 

c) i samsvar med medlemsstatenes nasjonale 
arbeidsrettsbestemmelser. 

Artikkel 6 

1.	 Daglig kjøretid skal ikke overstige ni timer. 
Den daglige kjøretiden kan likevel utvides til 

inntil ti timer inntil to ganger i uken. 
2.	 Ukentlig kjøretid skal ikke overstige 56 timer, 

og skal ikke føre til overskridelse av den øvre 
grensen for arbeidstid per uke som er fastsatt i 
direktiv 2002/15/EF. 

3.	 Sammenlagt kjøretid i løpet av to på hverandre 
følgende uker skal ikke overstige 90 timer. 

4.	 Daglig og ukentlig kjøretid skal omfatte all kjø
retid på Fellesskapets eller en tredjestats terri
torium. 

5.	 En fører skal registrere som «annet arbeid» all 
medgått tid i henhold til beskrivelsen i artikkel 
4 bokstav e), og all tid benyttet til kjøring i kom
mersiell hensikt av et kjøretøy som ikke omfat
tes av denne forordnings virkeområde, samt 
registrere all «tid føreren står til rådighet», som 
definert i artikkel 15 nr. 3 bokstav c) i forord
ning (EØF) nr. 3821/85, som er medgått siden 
siste døgn- eller ukehvil. Denne registreringen 
skal gjøres enten for hånd på en diagramskive 
eller på en utskrift, eller ved bruk av manuelt 
registreringsutstyr på en fartsskriver. 

Artikkel 7 

Etter en kjøreperiode på fire og en halv time skal 
føreren ta en sammenhengende pause på minst 45 
minutter, med mindre føreren gjennomfører en 
hvileperiode. 

Denne pausen kan erstattes av en pause på 
minst 15 minutter, etterfulgt av en pause på minst 
30 minutter, dersom pausene fordeles over kjøre
perioden på en slik måte at bestemmelsene i første 
ledd er oppfylt. 

Artikkel 8 

1.	 En fører skal ta døgn- og ukehvil. 
2.	 I løpet av hver 24-timers periode etter at foregå

ende døgn- eller ukehvil er avsluttet, skal føre
ren gjennomføre en ny døgnhvil. 

Dersom andelen av en døgnhvil som faller 
innenfor den nevnte 24-timers perioden er på 
minst ni, men mindre enn elleve timer, skal den 
aktuelle døgnhvilen anses som en redusert 
døgnhvil. 

3.	 En døgnhvil kan utvides til en normal ukehvil 
eller en redusert ukehvil. 

4.	 En fører kan ha høyst tre reduserte døgnhviler 
mellom to ukehviler. 

5.	 Som unntak fra nr. 2 skal en fører i et kjøretøy 
med flerbemanning innen 30 timer etter avslut
ningen av en døgn- eller ukehvil gjennomføre 
en ny døgnhvil på minst ni timer. 

6.	 I løpet av en periode på to på hverandre føl
gende uker skal en fører ta minst: 
–	 to normale ukehviler, eller 
–	 en normal ukehvil og en redusert ukehvil på 

minst 24 timer. Reduksjonen skal imidlertid 
kompenseres med en tilsvarende hvileperi
ode, som skal tas samlet innen utløpet av 
den tredje uken som følger etter den aktuel
le uken. 

En ukehvil skal starte senest etter avslutnin
gen av seks 24-timersperioder, regnet fra slut-
ten av forrige ukehvil. 

7.	 Enhver hvile som tas som kompensasjon for en 
redusert ukehvil, skal tas i sammenheng med 
en annen hvileperiode på minst ni timer. 

8.	 Dersom en fører velger å gjøre dette, kan døgn
hviler og reduserte ukehviler som tas andre ste
der enn der kjøretøyet er hjemmehørende, tas i 
kjøretøyet, forutsatt at det er utstyrt med til
fredsstillende sovemuligheter for hver fører, og 
at kjøretøyet står i ro. 

9.	 En ukehvil som begynner i én uke og fortsetter 
inn i den neste, kan registreres i hvilken som 
helst av de to ukene, men ikke i begge. 

Artikkel 9 

1.	 Dersom en fører som reiser sammen med et 
kjøretøy som transporteres med ferge eller tog, 
tar en normal døgnhvil, kan denne døgnhvilen, 
som unntak fra artikkel 8, avbrytes inntil to gan
ger av andre aktiviteter med en samlet tid på 
høyst én time. I forbindelse med den nevnte 
normale døgnhvilen skal føreren ha tilgang til 
en køye eller en liggeplass. 

2.	 Den tiden en fører bruker på å reise til et sted 
for å overta et kjøretøy som omfattes av denne 
forordnings virkeområde, eller på å reise fra det 
nevnte stedet, når kjøretøyet ikke befinner seg 
på førerens hjemsted eller på arbeidsstedet der 
føreren vanligvis er hjemmehørende, skal reg
nes som hvile eller pause bare når føreren opp
holder seg på en ferge eller i et tog og har til-
gang til en køye eller en liggeplass. 

3.	 Den tiden en fører bruker på å kjøre et kjøretøy 
som ikke omfattes av denne forordnings virke
område til eller fra et kjøretøy som omfattes av 
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denne forordnings virkeområde og som ikke 
befinner seg på førerens hjemsted eller på 
arbeidsstedet der føreren vanligvis er hjemme
hørende, skal regnes som annet arbeid. 

Kapittel II 

Transportforetakenes ansvar 

Artikkel 10 

1.	 Et transportforetaks betaling til egne ansatte fø
rere, eller til førere som er stilt til dets rådighet, 
skal ikke være knyttet til kjørt distanse og/eller 
mengden av gods som transporteres, selv ikke 
i form av bonus eller lønnstillegg, dersom den 
nevnte betalingen er av en slik art at den setter 
trafikksikkerheten i fare og/eller oppmuntrer 
til overtredelse av denne forordning. 

2.	 Et transportforetak skal organisere arbeidet til 
førerne nevnt i nr. 1 på en slik måte at de er i 
stand til å overholde bestemmelsene i forord
ning (EØF) nr. 3821/85 og i kapittel II i denne 
forordning. Transportforetaket skal gi føreren 
tilstrekkelig informasjon og foreta regelmes
sige kontroller for å sikre at forordning (EØF) 
nr. 3821/85 og kapittel II i denne forordning 
overholdes. 

3.	 Transportforetaket er ansvarlig for overtredel
ser begått av foretakets førere, også i de tilfeller 
der overtredelsen begås på en annen medlems
stats eller en tredjestats territorium. 

Med forbehold for medlemsstatenes rett til å 
holde transportforetakene fullt ansvarlige, kan 
medlemsstatene gjøre dette ansvaret avhengig 
av foretakets overtredelser av nr. 1 og 2. Med
lemsstatene kan ta hensyn til alle eventuelle 
bevis for at transportforetaket ikke med rime
lighet kan holdes ansvarlig for den overtredel
sen som er begått. 

4.	 Foretak, avsendere, speditører, turoperatører, 
hovedleverandører, underleverandører og 
førerformidlingsbyråer skal sikre at avtalte 
transporttidsplaner er i samsvar med denne for
ordning. 

5. 
a) Et transportforetak som benytter kjøretøyer 

som er utstyrt med fartsskrivere i henhold 
til vedlegg I B i forordning (EØF) nr. 3821/ 
85 og omfattes av denne forordnings virke
område, skal: 
i.	 sikre at alle opplysninger overføres fra 

kjøretøyenheten og sjåførkortet med 
den regelmessighet som er fastsatt av 
medlemsstatene, og at alle relevante 
opplysninger overføres oftere for å sikre 
at alle opplysninger om aktiviteter utført 

av eller for vedkommende foretak blir 
overført, 

ii.	 sikre at alle opplysninger som overføres 
fra kjøretøyenheten og sjåførkortet, opp
bevares i minst 12 måneder etter at de er 
registrert og at de på anmodning fra en 
kontrollør er tilgjengelige, enten direkte 
eller via en fjerntilslutning, på foretakets 
område, 

b) uttrykket «overføres» er i dette nummer 
brukt i samsvar med definisjonen fastsatt i 
kapittel I bokstav s) i vedlegg I B til forord
ning (EØF) nr. 3821/85, 

c) den lengste tiden som de relevante opplys
ningene skal overføres for i henhold til bok
stav a) i), skal fastsettes av Kommisjonen i 
samsvar med framgangsmåten nevnt i artik
kel 24 nr. 2. 

Kapittel IV 

Unntak 

Artikkel 11 

En medlemsstat kan, i forbindelse med veitran
sport som i sin helhet utføres på dens territorium, 
fastsette lengre minstepauser og hviletider eller 
kortere lengste tillatte kjøretider enn dem som er 
fastsatt i artikkel 6-9. I slike tilfeller skal medlems
statene ta hensyn til relevante tariffavtaler eller 
andre avtaler mellom partene i arbeidslivet. Denne 
forordning får likevel fortsatt anvendelse på førere 
av kjøretøyer i internasjonal transport. 

Artikkel 12 

Dersom det ikke medfører fare for trafikksikkerhe
ten, kan føreren fravike artikkel 6-9 for å finne et 
egnet stoppested for kjøretøyet i den utstrekning 
det er nødvendig av hensyn til sikkerheten for per
soner, kjøretøyet eller lasten. Føreren skal senest 
ved ankomst til det egnede stoppestedet angi årsa
ken til avviket ved å notere dette på fartsskriverens 
diagramskive eller på en utskrift fra fartsskriveren, 
eller på tjenestelisten. 

Artikkel 13 

1.	 Forutsatt at det er forenlig med målene fastsatt 
i artikkel 1, kan hver medlemsstat på sitt terri
torium, eller, med samtykke fra den berørte 
medlemsstaten, på en annen medlemsstats ter
ritorium, tillate unntak fra artikkel 5-9 og gjøre 
unntakene avhengige av individuelle vilkår 
som får anvendelse på transport med følgende 
kjøretøyer: 
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a) kjøretøyer som eies eller leies uten fører av 
offentlige myndigheter for å utføre vei
transporter som ikke konkurrerer med pri
vate transportforetak, 

b) kjøretøyer som brukes eller leies uten fører 
av landbruks-, hagebruks-, skogbruks-, opp
dretts- eller fiskeriforetak til godstransport 
knyttet til foretakenes egen næringsvirk
somhet innenfor en radius av inntil 100 km 
fra det stedet der foretaket er hjemmehø
rende, 

c) landbruks- og skogbrukstraktorer som bru
kes til landbruks- eller skogbruksvirksom
het innenfor en radius av inntil 100 km fra 
det stedet der foretaket som eier, leier eller 
leaser kjøretøyet er hjemmehørende, 

d) kjøretøyer eller kombinasjoner av kjøre
tøyer med en største tillatte masse som ikke 
overstiger 7,5 tonn, som brukes: 
–	 av ytere av universelle tjenester som 

definert i artikkel 2 nr. 13 i europaparla
ments- og rådsdirektiv 97/67/EF av 
15. desember 1997 om felles regler for 
utviklingen av et indre marked for post
tjenester i Fellesskapet og forbedring av 
tjenestenes kvalitet11, til å levere sendin
ger som inngår som en del av den uni
verselle tjenesten, eller 

–	 til å transportere materialer, utstyr eller 
maskiner som føreren bruker under sitt 
arbeid. 

Disse kjøretøyene skal bare brukes 
innenfor en radius av 50 km fra det ste
det der foretaket er hjemmehørende, og 
forutsatt at kjøring av kjøretøyet ikke er 
førerens hovedbeskjefigelse. 

e) kjøretøyer utelukkende i bruk på øyer med 
et areal som ikke overstiger 2 300 km2, og 
som ikke er forbundet med statens øvrige 
territorium med bro, vadested eller tunnel 
med adgang for motorkjøretøyer, 

f)	 kjøretøyer som brukes til godstransport 
innenfor en radius av 50 km fra det stedet 
der foretaket er hjemmehørende, som dri
ves ved hjelp av naturlig eller flytende gass 
eller elektrisitet, og som har en største til-
latte masse, medregnet massen til en tilhen
ger eller semitrailer, som ikke overstiger 
7,5 tonn, 

g) kjøretøyer som brukes til trafikkopplæring 
og førerprøver med sikte på å oppnå et 
førerkort eller eksamensbevis for faglig 

11	 EFT L 15 av 21.1.1998, s. 14. Direktivet sist endret ved for
ordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 

dyktighet, forutsatt at de ikke brukes til 
kommersiell gods- eller persontransport, 

h) kjøretøyer som brukes i forbindelse med 
kloakkrensing, flomsikring, vann-, gass- og 
elektrisitetsforsyning, vedlikehold av og til
syn med veier, innsamling og fjerning av 
husholdningsavfall, telegraf- og telefontje
neste, radio- og fjernsynskringkasting samt 
peiling av radio- eller fjernsynssendere eller 
-mottakere, 

i)	 kjøretøyer med mellom 10 og 17 seter som 
utelukkende brukes til persontransport av 
ikke-kommersiell art, 

j)	 spesialkjøretøyer som transporterer sirkus
og tivoliutstyr, 

k) spesialutrustede mobile prosjektkjøretøyer 
som hovedsakelig brukes til undervisnings
formål når de står i ro, 

l)	 kjøretøyer som brukes til henting av melk 
fra gårder og tilbakelevering av mel
kespann eller melkeprodukter som skal 
brukes som fôr, 

m) spesialkjøretøyer som transporterer penger 
og/eller verdisaker, 

n) kjøretøyer som brukes til å transportere 
avfall fra dyr eller dyreskrotter som ikke er 
beregnet på konsum, 

o) kjøretøyer som utelukkende brukes på 
veier som befinner seg innenfor transport
knutepunkter som havner, terminaler for 
ulike transportsystemer og jernbanetermi
naler, 

p) kjøretøyer som brukes til transport av 
levende dyr fra gårder til lokale markeder 
og omvendt, eller fra markeder til lokale 
slakterier innenfor en radius av inntil 50 km, 

2.	 Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 
om unntakene de gir i henhold til nr. 1, og Kom
misjonen skal underrette de øvrige medlems
statene. 

3.	 Forutsatt at det er forenlig med målene fastsatt 
i artikkel 1 og at det gis tilfredsstillende vern for 
føreren, kan en medlemsstat på sitt territorium, 
etter godkjenning fra Kommisjonen, tillate min
dre unntak fra denne forordning for kjøretøyer 
som brukes i forhåndsdefinerte områder med 
en befolkningstettet på mindre enn fem perso
ner per kvadratkilometer, i følgende tilfeller: 
–	 innenlandsk persontransport i rute der rute

planen er bekreftet av myndighetene (bare 
unntak med hensyn til pauser kan tillates i 
dette tilfellet), og 

–	 innenlandsk godstransport på vei for egen 
eller en annens regning som ikke har noen 
innvirkning på det felles marked og som 
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trengs for å opprettholde visse næringsgre
ner på det berørte territoriet, og der det i 
unntaksbestemmelsene i denne forordning 
er fastsatt en begrenset kjøreradius på inntil 
100 km, 

En veitransport i henhold til dette unntaket kan 
bare omfatte en tur til et område med en 
befolkningstetthet per kvadratkilometer på fem 
personer eller mer, og dersom hensikten med 
turen er å avslutte eller starte transporten. Alle 
slike tiltak skal være forholdsmessige med hensyn 
til art og omfang. 

Artikkel 14 

1.	 Forutsatt at det er forenlig med målene fastsatt 
i artikkel 1, kan medlemsstatene, etter tillatelse 
fra Kommisjonen, gi unntak fra anvendelse av 
artikkel 6 til 9 for transporter som utføres un
der ekstraordinære omstendigheter. 

2.	 I hastetilfeller kan medlemsstatene gi et mid
lertidig unntak for et tidsrom på høyst 30 dager, 
som umiddelbart skal meldes til Kommisjonen. 

3.	 Kommisjonen skal underrette de andre med
lemsstatene om ethvert unntak som gis i hen-
hold til denne artikkel. 

Artikkel 15 

Medlemsstatene skal påse at førere av kjøretøyer 
som nevnt i artikkel 3 bokstav a) er underlagt 
nasjonale regler som sikrer tilstrekkelig vern med 
hensyn til tillatte kjøretider og obligatoriske pau
ser og hviletider. 

Kapittel V 

Kontroll og sanksjoner 

Artikkel 16 

1.	 Dersom et kjøretøy ikke er utstyrt med en farts
skriver i samsvar med forordning (EØF) 
nr. 3821/85, får nr. 2 og 3 i denne artikkel an
vendelse på: 
a) nasjonal persontransport i rute, og 
b) internasjonal persontransport i rute, der 

ruteterminalene befinner seg innenfor en 
avstand på 50 km i luftlinje fra grensen mel
lom to medlemsstater, og der rutelengden 
ikke overstiger 100 km. 

2.	 Transportforetaket skal utarbeide en ruteplan 
og en tjenesteliste for hver fører som innehol
der førerens navn, navnet på det stedet der føre
ren er hjemmehørende og en på forhånd fast
satt tidsplan med opplysninger om ulike perio

der med kjøring, annet arbeid, pauser og tid da 
arbeidstakeren står til rådighet. 

Hver fører som er tildelt en en type transport 
som nevnt i nr. 1, skal medbringe et utdrag fra 
tjenestelisten og en kopi av ruteplanen for den 
aktuelle transporten. 

3. Tjenestelisten skal: 
a) inneholde alle opplysningene spesifisert i 

nr. 2 for et tidsrom som minst omfatter de 
foregående 28 dager; opplysningene skal 
ajourføres regelmessig, og minst én gang i 
måneden, 

b) undertegnes av lederen for transportforeta
ket eller av en person som denne har 
bemyndiget, 

c) oppbevares av transportforetaket i ett år 
etter utløpet av den perioden den omfatter; 
transportforetaket skal på anmodning gi et 
utdrag av tjenestelisten til de berørte 
førerne; og 

d) forevises og utleveres til en godkjent kon
trollør på anmoding. 

Artikkel 17 

1.	 Medlemsstatene skal ved hjelp av stan
dardskjemaet fastsatt i vedtak 93/173/EØF12 

oversende Kommisjonen de opplysninger som 
er nødvendige for at Kommisjonen annethvert 
år skal kunne utarbeide en rapport om anven
delsen av denne forordning og av forordning 
(EØF) nr. 3821/85, og om utviklingen på det 
aktuelle området. 

2.	 Opplysningene skal oversendes Kommisjonen 
senest 30. september i året som følger etter den 
aktuelle toårsperioden. 

3.	 I rapporten skal det angis i hvilken grad det er 
gjort bruk av unntakene fastsatt i artikkel 13. 

4.	 Kommisjonen skal oversende rapporten til 
Europaparlamentet og Rådet innen 13 måneder 
etter utløpet av den aktuelle to-årsperioden. 

Artikkel 18 

Medlemsstatene skal iverksette de tiltak som er 
nødvendige for å gjennomføre denne forordning. 

Artikkel 19 

1.	 Medlemsstatene skal fastsette regler om sank
sjoner som skal anvendes ved overtredelse av 
denne forordning og av forordning (EØF) 
nr. 3821/85, og skal treffe alle tiltak som er nød
vendige for å sikre at sanksjonene håndheves. 
De fastsatte sanksjonene skal være virknings

12 EFT L 72 av 25.3.1993, s. 33. 
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fulle, stå i forhold til overtredelsen, virke av
skrekkende og ikke medføre forskjellsbehand
ling. Ingen overtredelse av denne forordning 
og av forordning (EØF) nr. 3821/85 skal være 
gjenstand for mer enn én sanksjon eller retts
forfølgning. Medlemsstatene skal innen datoen 
angitt i artikkel 29 annet ledd underrette Kom
misjonen om disse tiltakene og om reglene om 
sanksjoner. Kommisjonen skal underrette 
medlemsstatene om dette. 

2.	 En medlemsstat skal gi vedkommende myndig
heter mulighet til å ilegge et foretak og/eller en 
fører en sanksjon ved en overtredelse av denne 
forordning som oppdages på dens territorium 
og som det ikke tidligere er ilagt en sanksjon 
for, også når den nevnte overtredelsen er 
begått på en annen medlemsstats eller en tred
jestats territorium. 

Som unntak fra denne regel kan medlemssta
ten, dersom overtredelsen som oppdages: 
–	 ikke er begått på den berørte medlemsstats 

territorium, og 
–	 er begått av et foretak etablert i, eller av en 

fører som har sitt tjenestested i, en annen 
medlemsstat eller i en tredjestat, 

fram til 1. januar 2009, i stedet for å ilegge 
en sanksjon, underrette vedkommende 
myndighet i den medlemsstaten eller tredje
staten der foretaket er etablert eller føreren 
har sitt tjenestested, om de faktiske forhold 
i forbindelse med overtredelsen. 

3.	 Når en medlemsstat innleder rettsforfølgning 
eller ilegger en sanksjon for en bestemt over
tredelse, skal den framlegge skriftlig bevis for 
dette for føreren. 

4.	 Medlemsstatene skal sørge for at et system 
med forholdsmessige sanksjoner, som kan 
omfatte økonomiske sanksjoner, er i kraft for 
overtredelser av denne forordning eller av for
ordning (EØF) nr. 3821/85 som begås av fore
tak eller tilknyttede avsendere, speditører, tur
operatører, hovedleverandører, underleveran
dører eller førerformidlingsbyråer. 

Artikkel 20 

1.	 Føreren skal oppbevare all dokumentasjon som 
en medlemsstat har framskaffet i forbindelse 
med ilagte sanksjoner eller innledning av retts
forfølgning inntil samme overtredelse av denne 
forordning ikke lenger kan føre til ny rettfor
følgning eller ny sanksjon i henhold til denne 
forordning. 

2.	 Føreren skal på anmodning framlegge doku
mentasjonen nevnt i nr. 1. 

3.	 En fører som er ansatt hos eller står til rådighet 
for mer enn ett transportforetak, skal gi hvert 
foretak tilstrekkelige opplysninger til at foreta
kene kan oppfylle kravene i kapittel II. 

Artikkel 21 

I tilfeller der en medlemsstat anser at det har 
skjedd en overtredelse av denne forordning av en 
slik art at det klart kan sette trafikksikkerheten i 
fare, skal medlemsstaten gi vedkommende myn
dighet rett til å ta det berørte kjøretøyet ut av tra
fikk inntil årsaken til overtredelsen er rettet opp. 
Medlemsstatene kan pålegge en fører å ta en døgn
hvil. En medlemsstat kan også om nødvendig 
trekke tilbake for godt, inndra midlertidig eller 
begrense et foretaks tillatelse dersom foretaket er 
etablert i den aktuelle medlemsstaten, eller trekke 
tilbake for godt, inndra midlertidig eller begrense 
en førers førerkort. Kommisjonen skal, etter fram
gangsmåten i artikkel 24 nr. 2, utvikle retningslin
jer for å fremme en harmonisert anvendelse av 
denne artikkel. 

Artikkel 22 

1.	 Medlemsstatene skal bistå hverandre når det 
gjelder anvendelsen av denne forordning og 
kontrollen med at den overholdes. 

2.	 Vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
skal regelmessig utveksle alle tilgjengelige 
opplysninger om: 
a) overtredelser av reglene i kapittel II begått 

av personer som ikke er bosatt i den aktu
elle medlemsstaten, 

b) sanksjoner som en medlemsstat ilegger 
personer bosatt i staten for slike overtredel
ser når de er begått i andre medlemsstater. 

3.	 Medlemsstatene skal regelmessig sende rele
vante opplysninger om nasjonal fortolkning og 
anvendelse av denne forordning til Kommisjo
nen, som skal gjøre opplysningene tilgjenge
lige i elektronisk form for de andre medlems
statene. 

4.	 Kommisjonen skal støtte dialogen mellom 
medlemsstatene om nasjonal fortolkning og 
anvendelse av denne forordning gjennom 
komiteen nevnt i artikkel 24 nr. 1. 

Artikkel 23 

Fellesskapet skal innlede de forhandlinger med 
tredjestater som måtte være nødvendige for å gjen
nomføre denne forordning. 
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Artikkel 24 

1.	 Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt i 
henhold til artikkel artikkel 18 nr. 1 i forord
ning (EØF) nr. 3821/85. 

2.	 Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 
7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samti
dig som det tas hensyn til bestemmelsene i 
beslutningens artikkel 8. 

3.	 Komiteen fastsetter sin forretningsorden. 

Artikkel 25 

1.	 Kommisjonen skal på anmodning fra en med
lemsstat eller på eget initiativ: 
a) undersøke de tilfellene der en bestemmelse 

i denne forordning, særlig med hensyn til 
kjøretider, pauser og hviletider, anvendes 
og håndheves forskjellig, 

b) klargjøre bestemmelsene 	i denne forord
ning med sikte på en ansartet anvendelse. 

2.	 I tilfellene nevnt i nr. 1 skal Kommisjonen treffe 
en beslutning om en anbefalt anvendelse i sam
svar med framgangsmåten nevnt i artikkel 24 
nr. 2. Kommisjonen skal underrette Europapar
lamentet, Rådet og medlemsstatene om sin 
beslutning. 

Kapittel VI 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 26 

I forordning (EF) nr. 3821/85 gjøres følgende end-
ringer: 
1.	 Artikkel 2 skal lyde: 

«Artikkel 2 
I denne forordning får definisjonene i artikkel 

4 i europaparlaments- og rådsforordning 
nr. 561/2006 om harmonisering av visse 
bestemmelser på det sosiale området innen vei
transport og om endring av rådsforordning 
(EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/9813 

anvendelse. 
2.	 I artikkel 3 skal nr. 1, 2 og 3 lyde: 

«1. Fartsskriver skal installeres og brukes i 
kjøretøyer som benyttes til person- eller gods-
transport på vei og er registrert i en medlems
stat, unntatt i de kjøretøyene som er nevnt i 
artikkel 3 i forordning (EF) nr. 561/2006. Kjø
retøyene som er nevnt i artikkel 16 nr. 1 i for
ordning (EF) nr. 561/2006 og kjøretøyer som 
var unntatt fra virkeområdet for forordning 
(EØF) nr. 3820/85, men som ikke lenger er 
unntatt i henhold til forordning (EF) nr. 561/ 

13	 EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1» 

2006, skal ha frist til 31. desember 2007 med å 
oppfylle dette kravet. 

2. Medlemsstatene kan unnta fra bestemmel
sene i denne forordning kjøretøyer nevnt i artik
kel 13 nr. 1 og 3 i forordning (EF) nr. 561/2006. 

3. Medlemsstatene kan etter godkjenning fra 
Kommisjonen unnta fra bestemmelsene 
denne forordning kjøretøyer brukt i transport 
som er nevnt i artikkel 14 i forordning (EF) 
nr. 561/2006.» 

3.	 I artikkel 14 skal nr. 2 lyde: 
«2. Foretaket skal oppbevare diagramskivene 

og utskriftene, dersom disse er tatt for å etter
komme kravene i artikkel 15 nr. 1, i kronolo
gisk orden og i lesbar form i minst ett år etter at 
de er brukt, og gi kopier til berørte førere som 
ber om det. Foretaket skal også gi en kopi av 
opplysningene som er overført fra sjåførkortet, 
sammen med en papirutskrift, til berørte førere 
som ber om det. Diagramskivene, utskriftene 
og de overførte opplysningene skal forevises 
eller utleveres til godkjente inspektører på 
anmodning.» 

4.	 I artikkel 15 gjøres følgende endringer: 
–	 i nr 1 tilføyes følgende ledd: 

«Dersom et sjåførkort er skadet, ikke vir
ker, eller ikke er i førerens besittelse, skal 
føreren: 
a) når turen påbegynnes, skrive ut opplys

ningene om det kjøretøyet føreren kjø
rer, og på utskriften notere: 
i.	 opplysninger som gjør det mulig å 

identifisere føreren (navn, sjåførkort, 
førerkortnummer), samt egen under
skrift, 

ii.	 periodene nevnt i nr. 3 annet strek
punkt bokstav b), c) og d), 

b) når turen avsluttes, skrive ut opplysnin
ger om de periodene som er registrert 
av fartsskriveren, registrere samtlige 
perioder da føreren har utført annet ar
beid, stått til rådighet eller tatt ut hvile 
siden utskriften ble gjort ved turens be
gynnelse, dersom periodene ikke ble re
gistrert av fartsskriveren, og notere på 
utskriften opplysninger som gjør det 
mulig å identifisere føreren (navn, sjå
førkort, førerkortnummer), samt egen 
underskrift.», 

–	 i nr. 2 skal annet ledd lyde: 
«Når en fører ikke oppholder seg i kjøre

tøyet og derfor ikke kan bruke fartsskrive
ren som er installert i kjøretøyet, , skal peri
odene nevnt i nr. 3 annet strekpunkt 
bokstav b), c) og d): 
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a) dersom kjøretøyet er utstyrt med en 
fartsskriver i henhold til vedlegg I, påfø
res diagramskiven for hånd, ved hjelp av 
automatisk registrering eller på annen 
måte, i lesbar form og uten at skiven til
smusses; eller 

b) dersom kjøretøyet er utstyrt med en 
fartsskriver i henhold til vedlegg I B, re
gistreres i sjåførkortet ved bruk den ma
nuelle registreringsfunksjonen som 
fartsskriveren er utstyrt med. 

Dersom et kjøretøy som er utstyrt 
med en fartsskriver i henhold til vedlegg 
I B har mer enn én fører, skal hver fører 
påse at førerens sjåførkort er riktig satt 
på plass i fartsskriveren.», 

–	 i nr. 3 skal bokstav b) og c) lyde: 
b) «annet arbeid», det vil si alle aktiviteter 

unntatt «kjøring», i henhold til artikkel 3 
bokstav a) i europaparlaments- og råds
direktiv 2002/15/EF av 11. mars 2002 
om organisering av arbeidstida til per-
sonar som utfører mobilt arbeid innan
for vegtransport14, samt alt arbeid for 
den samme eller en annen arbeidsgiver 
innenfor eller utenfor transportsekto
ren, skal registreres under dette tegnet 

Figur 2.1 

«perioder da arbeidstakeren står til 
rådighet», som definert i artikkel 3 bok
stav b) i direktiv 2002/15/EF, skal regis
treres under dette tegnet 

Figur 2.2 

– nr. 4 oppheves, 
– nr.  7 skal lyde:  

«7. a) Dersom føreren kjører et kjøretøy 
som er utstyrt med en fartsskriver i henhold 
til vedlegg I, skal føreren på anmodning fra 
en kontrollør kunne forevise: 
i. diagramskivene for inneværende uke og 

de som føreren har brukt i de foregåen
de 15 dagene, 

ii. sjåførkortet, dersom føreren har et slikt 
kort, og 

iii. alle manuelle registreringer og utskrif
ter gjort i løpet av inneværende uke og i 
de foregående 15 dagene, som fastsatt i 
denne forordning og i forordning (EF) 
nr. 561/2006. 

Etter 1. januar 2008 skal imidlertid 
periodene nevnt i i) og iii) omfatte inne
værende dag og de foregående 28 dager. 

b) a) Dersom føreren kjører et kjøretøy 
som er utstyrt med en fartsskriver i hen-
hold til vedlegg I B, skal føreren på 
anmodning fra en kontrollør kunne fore-
vise: 

i. sitt sjåførkort, 
ii. alle manuelle registreringer og utskrif

ter gjort i løpet av inneværende uke og i 
de foregående 15 dagene, som fastsatt i 
denne forordning og i forordning (EF) 
nr. 561/2006. 

iii.	 diagramskivene for perioden nevnt i ii), 
dersom føreren i denne perioden kjørte 
et kjøretøy utstyrt med en fartsskriver i 
samsvar med vedlegg I. 

Etter 1. januar 2008 skal imidlertid 
periodene nevnt i ii) omfatte innevæ
rende dag og de foregående 28 dager. 

c) En godkjent kontrollør kan kontrollere 
om forordning (EF) nr. 561/2006 er 
overholdt ved å analysere diagramskive
ne, de viste opplysningene registrert av 
fartsskriveren eller sjåførkortet, eller ut
skriftene av dem, eller, dersom dette 
ikke er mulig, ved å analysere andre un
derlagsdokumenter som begrunner 
manglende overholdelse av bestemmel
ser, for eksempel artikkel 16 nr. 2 og 3.» 

Artikkel 27 

I forordning (EF) nr. 2135/98 gjøres følgende end-
ringer: 
1.	 I artikkel 2 nr. 1 skal bokstav a) lyde: 

«1. a) Fra den 20. dag etter kunngjøringen av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonise
ring av visse bestemmelser på det sosiale områ
det innen veitransport og om endring av råds
forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) 
nr. 2135/9815, skal kjøretøyer som tas i bruk for 
første gang, være utstyrt med en fartsskriver i 
samsvar med kravene i vedlegg I B til forord
ning (EØF) nr. 3821/85. 

14 EFT L 80 av 23.3.2002, s. 35.»	 15 EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1». 
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2. I artikkel 2 skal nytt nr. 2 lyde: 
«2. Medlemsstatene skal treffe de nødven

dige tiltak for å sikre at de kan utstede sjåfør
kortene senest den 20. dag etter kunngjøringen 
av forordning (EF) nr. 561/2006.» 

Artikkel 28 

Forordning (EØF) nr. 3820/85 oppheves og erstat
tes av denne forordning.

 Artikkel 5 nr. 1, 2 og 4 i i forordning (EØF) 
nr. 3820/85 skal likevel fortsette å gjelde fram til 
datoene fastsatt i artikkel 15 nr. 1 i direktiv 2003/ 
59/EF. 

Artikkel 29 

Denne forordning trer i kraft 11. april 2007, med 
unntak av artikkel 10 nr. 5, artikkel 26 nr. 3 og 4 og 
artikkel  27, som trer i kraft 1. mai 2006. 

Denne forordning er bindende i alle deler og 
kommer direkte til anvendelse i alle medlemssta
ter. 

Utferdiget i Strasbourg, 15. mars 2006. 

For Europaparlamentet For Rådet 

J. BORRELL FONTELLES H. WINKLER 

President Formann 
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