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(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 158, 10.6.2013, bls. 356. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2014 frá  
9. júlí 2014 um ýmsum viðaukum og bókunum við EES-samninginn, bíður 
birtingar.

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af aðildarsáttmála Króatíu, einkum 4. mgr. 3. gr.,

með hliðsjón af lögum um aðild Króatíu, einkum 50. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samkvæmt 50. gr. laga um aðild Króatíu, ef aðlögunar
er þörf, vegna aðildarinnar, á gerðum sem stofnanirnar
samþykktu fyrir aðild og þar sem ekki hefur verið kveðið
á um nauðsynlega aðlögun í þeim lögum um aðild eða
viðaukum við þau skal ráðið, með auknum meirihluta, að
fenginni tillögu framkvæmdastjórnarinnar, samþykkja í
þessu skyni nauðsynlegar gerðir, ef framkvæmdastjórnin
samþykkti ekki upphaflegu gerðina.

2) Í lokagerð ráðstefnunnar, þar sem aðildarsáttmáli
Króatíu var saminn og samþykktur, er tilgreint að hinir
háu samningsaðilar hafi náð pólitísku samkomulagi
um röð aðlagana á gerðum stofnananna, sem eru
nauðsynlegar vegna aðildarinnar, og í henni eru ráðið og
framkvæmdastjórnin hvött til að samþykkja aðlaganirnar
áður en til aðildar kemur, fullgerðar og uppfærðar ef þörf
krefur, með tilliti til þróunar á lögum Sambandsins.

3) Því ætti að breyta tilskipunum 91/672/EBE (1), 92/106/
EBE (2), 1999/37/EB (3), 1999/62/EB (4), 2003/59/EB (5),
2006/87/EB (6) og 2006/126/EB (7) til samræmis við það.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipunum 91/672/EBE, 92/106/EBE, 1999/37/EB, 1999/62/
EB, 2003/59/EB, 2006/87/EB og 2006/126/EB er breytt eins og 
fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun.

2. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en frá þeim degi sem aðild Króatíu að Sambandinu öðlast 
gildi. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta 
þessara ákvæða.

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með aðildardegi 
Króatíu að Sambandinu.

(1) Tilskipun ráðsins 91/672/EEC frá 16. desember 1991 um gagnkvæma 
viðurkenningu á innlendum skipstjórnarskírteinum fyrir flutning á vörum 
og farþegum á skipgengum vatnaleiðum (Stjtíð. EB L 373, 31.12.1991, 
bls. 29).

(2) Tilskipun ráðsins 92/106/EBE frá 7. desember 1992 um setningu 
sameiginlegra reglna fyrir tilteknar tegundir samsettra vöruflutninga milli 
aðildarríkja (Stjtíð. EB L 368, 17.12.1992, bls. 38).

(3) Tilskipun ráðsins 1999/37/EB frá 29. apríl 1999 um skráningarskjöl fyrir 
ökutæki (Stjtíð. EB L 138, 1.6.1999, bls. 57).

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/62/EB frá 17. júní 1999 um 
álagningu gjalda á þungaflutningabifreiðar fyrir notkun á tilteknum 
grunnvirkjum (Stjtíð. EB L 187, 20.7.1999, bls. 42).

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/59/EB frá 15. júlí 2003 um 
grunnþjálfun og reglubundna þjálfun ökumanna tiltekinna ökutækja til vöru- 
eða farþegaflutninga (Stjtíð. ESB L 226, 10.9.2003, bls. 4).

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/87/EB frá 12. desember 2006 
um tæknilegar kröfur vegna skipa í siglingum á skipgengum vatnaleiðum 
(Stjtíð. ESB L 389, 30.12.2006, bls. 1).

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

TILSKIPUN RÁÐSINS 2013/22/ESB

frá 13. maí 2013

um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði stefnu í flutningamálum vegna aðildar 
Lýðveldisins Króatíu (*)
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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.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi með fyrirvara um gildistöku 
aðildarsáttmála Króatíu og frá og með gildistökudegi hans.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 13. maí 2013.

Fyrir hönd ráðsins,

S. COVENEY

forseti.
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VIÐAUKI

A-HLUTI

FLUTNINGAR Á VEGUM

1. Í 3. mgr. 6. gr. tilskipunar 92/106/EBE bætist eftirfarandi við á eftir færslunni fyrir Frakkland:

„— Króatía:

2. Tilskipun 1999/37/EB er breytt sem hér segir:

a) ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir:

i. í öðrum undirlið í kafla II.4 bætist eftirfarandi við í skrána, á eftir færslunni fyrir Frakkland:

„HR:  Króatía“,

ii. í b-5lið A-liðar í kafla III.1 bætist eftirfarandi við í skrána, á eftir færslunni fyrir Frakkland:

„HR Króatía“,

b) ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:

i. í öðrum undirlið í kafla II.4 bætist eftirfarandi við í skrána, á eftir færslunni fyrir Frakkland:

„HR: Króatía“,

ii. í b-lið A-liðar í kafla III.1 bætist eftirfarandi við í skrána, á eftir færslunni fyrir Frakkland:

„HR Króatía“.

3. Í 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 1999/62/ESB bætist eftirfarandi við á eftir færslunni fyrir Frakkland:

„— Króatía:

4. Ákvæðum 2. liðar II. viðauka við tilskipun 2003/59/EB er breytt sem hér segir:

a) í c-lið, fyrir neðan orðin „á hlið 1 er“, bætist eftirfarandi við í skrána, á eftir færslunni fyrir Frakkland:

„HR:  Króatía“,

b) í e-lið, fyrir neðan orðin „á hlið 1 er“, bætist eftirfarandi við í skrána, á eftir færslunni „cárta cáilíochta
tiomána“:

c) Í stað annarrar undirgreinar b-liðar fyrir neðan orðin „á hlið 2 er“ komi eftirfarandi:

„Fari aðildarríki fram á að rita þessar upplýsingar á annarri þjóðtungu en einni af eftirtöldum: búlgörsku,
dönsku, eistnesku, ensku, finnsku, frönsku, grísku, hollensku, ítölsku, króatísku, lettnesku, litháísku,
maltnesku, portúgölsku, pólsku, rúmensku. slóvakísku, slóvensku, spænsku, sænsku, tékknesku, ungversku
eða þýsku skal það gefa skírteinið út á tveimur tungumálum og nota eitt af framangreindum tungumálum,
með fyrirvara um önnur ákvæði þessa viðauka.“

5. Ákvæðum 3. liðar I. viðauka við tilskipun 2006/126/EB er breytt sem hér segir:

a) í c-lið fyrir neðan orðin „Á framhlið skal vera“ bætist eftirfarandi við í skrána, á eftir færslunni fyrir
Frakkland:

„HR:  Króatía“,
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b) í e-lið á eftir orðunum „Á framhlið skal vera“ bætist eftirfarandi við í skrána, á eftir færslunni „Ceadúas
Tiomána“:

c) í stað annarrar undirgreinar b-liðar komi eftirfarandi, fyrir neðan orðin „Á bakhlið skal vera“:

„Fari aðildarríki fram á að rita þessar upplýsingar á annarri þjóðtungu en einni af eftirtöldum: búlgörsku,
dönsku, eistnesku, ensku, finnsku, frönsku, grísku, hollensku, ítölsku, króatísku, lettnesku, litháísku,
maltnesku, portúgölsku, pólsku, rúmensku. slóvakísku, slóvensku, spænsku, sænsku, tékknesku, ungversku
eða þýsku skal það gefa ökuskírteinið út á tveimur tungumálum og nota eitt af framangreindum tungumálum,
með fyrirvara um önnur ákvæði þessa viðauka.“

B-HLUTI

FLUTNINGAR Á SKIPGENGUM VATNALEIÐUM

1. Í I. viðauka við tilskipun 91/672/EBE bætist eftirfarandi við fyrir neðan fyrirsögnina „Flokkur B“:

„Lýðveldið Króatía:

Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A

(Vottorð um faglega menntun og hæfi – bátsformannsskírteini A)

Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B

(Vottorð um faglega menntun og hæfi – bátsformannsskírteini B)

(í samræmi við reglugerð um starfsheiti og faglega menntun og hæfi bátsmanna, stjórnartíðindi nr. 73/09)“.

2. Tilskipun 2006/87/EB er breytt sem hér segir:

a) ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir:

i. eftirfarandi bætist við svæði 3 í 2. kafla á eftir færslunni fyrir Frakkland:

„Lýðveldið Króatía

Dóná: frá 1295,5 að 1433 árkílómetrum (rkm)

Áin Drava: frá 0 að 198,6 árkílómetrum

Áin Sava: frá 211 að 594 árkílómetrum

Áin Kupa: frá 0 að 5,9 árkílómetrum

Áin Una: frá 0 að 15 árkílómetrum“.

ii. eftirfarandi bætist við svæði 4 í 3. kafla á eftir færslunni fyrir Frakkland:

„Lýðveldið Króatía

Allar aðrar vatnaleiðir sem ekki eru skráðar í svæði 3.“

b) Í IV. hluta VI. viðbætis við II. viðauka bætist eftirfarandi við í skrána í 1. lið 1. hluta, á eftir færslunni fyrir
Írland:

„25 fyrir Króatíu“.

c) Ákvæðum IX. viðauka er breytt sem hér segir:

i. í 2. mgr. 7. gr. í I. hluta bætist eftirfarandi við í skrána, á eftir færslunni fyrir Írland:

„25 = Króatía“,
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ii. í 2. lið í grein 1.06 í II. hluta bætist eftirfarandi við í skrána, á eftir færslunni fyrir Írland:

„25 = Króatía“.

iii. Ákvæðum V. hluta er breytt sem hér segir:

— Í stað töflunnar í 1. lið komi eftirfarandi:

„Land Heiti Heimilisfang Símanúmer Tölvupóstfang

Belgía

Búlgaría

Danmörk

Þýskaland

Eistland

Finnland

Frakkland

Grikkland

Ítalía

Írland

Króatía

Lettland

Litháen

Lúxemborg

Malta

Holland

Austurríki

Pólland

Portúgal

Rúmenía

Svíþjóð

Sviss

Spánn

Slóvakía

Slóvenía

Tékkland

Ungverjaland

Bretland

Kýpur

Ef ekkert yfirvald er gefið upp hefur hlutaðeigandi land ekki tilgreint neitt lögbært yfirvald.“



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 54/774 25.9.2014

— Í 4. lið bætist eftirfarandi við á eftir færslunni fyrir Írland:

 „Króatía

Númer Heiti Heimilisfang Símanúmer Tölvupóstfang

Ef ekkert samþykkt fyrirtæki er tilgreint hefur ekkert fyrirtæki fengið samþykki í þessu landi.“


