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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
661/2009 frá 13. júlí 2009 um gerðarviðurkenningarkröfur 
að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og 
kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík 
ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (1), einkum a-lið 1. 
mgr. 14. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Reglugerð (EB) nr. 661/2009 er sérreglugerð um gerðar-
viðurkenningu sem kveðið er á um í tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. september 2007 
um ramma um viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum 
og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum 
tæknieiningum sem ætlaðar eru  í slík ökutæki (rammatil-
skipun) (2).

2)  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 19/2011 
frá 11. janúar 2011 um gerðarviðurkenningarkröfur að 
því er varðar lögboðna merkiplötu framleiðanda og 
verksmiðjunúmer ökutækis á vélknúnum ökutækjum 
og eftirvögnum þeirra og um framkvæmd reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 um gerðar-
viðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki 
og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tækniein-
ingar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns 
öryggis (3) er ein þeirra framkvæmdarráðstafana að því er 
varðar ákvæði 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 661/2009.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 82, 22.3.2012, bls. 1. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 144/2012 frá 13. júlí 2012 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 200, 31.7.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 8, 12.1.2011, bls. 1.

3)  Í reglugerð (ESB) nr. 19/2011 er kynntur sá möguleiki 
fyrir ökutækjaframleiðendur að nota sjálflímandi merki-
miða við gerð lögboðinna merkiplatna.  Til þess að 
auðvelda gerð slíkra merkimiða með gagnavinnslu og 
prentun þeirra með rafrænum hætti, er nauðsynlegt að 
aðlaga núverandi tæknilegar kröfur að sérstökum eigin-
leikum þessara nútímaaðferða.

4)  Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 19/2011 til sam-
ræmis við það.

5)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin 
ökutæki.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á A-hluta I. viðauka við 
reglugerð (ESB) nr. 19/2011:

1)  Í stað liðar 2.2 komi eftirfarandi:

„2.2. Rittáknin í verksmiðjunúmeri ökutækis, sem um 
getur í c-lið í lið 2.1, skulu ekki vera minni en 4 mm 
á hæð.“,

2)  á eftir lið 2.2 bætist við eftirfarandi liður 2.3:

„2.3. Rittáknin í upplýsingunum, sem um getur í lið 2.1, 
önnur en verksmiðjunúmer ökutækis, skulu ekki 
vera minni en 2 mm á hæð.“.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 249/2012 

frá 21. mars 2012 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 19/2011 að því er varðar gerðarviðurkenningarkröfur fyrir lögboðna 
merkiplötu framleiðanda á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (*)
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel, 21. mars 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 forseti

 José Manuel BARROSO

__________


