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TILSKIPUN RÁÐSINS 2013/15/ESB

frá 13. maí 2013

um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði frjálsra vöruflutninga vegna aðildar Lýðveldisins 
Króatíu (*)

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) Með hliðsjón af 50. gr. laga um aðild Króatíu, ef þörf er
aðlögunar, vegna aðildarinnar, á gerðum sem stofnanirnar 
samþykktu fyrir aðild og 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) Tilskipunum á sviði frjálsra vöruflutninga sem settar eru
fram í þessari tilskipun skal því breytt til samræmis við
það,

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi tilskipunum er breytt í samræmi við viðaukann við 
þessa tilskipun:

1) á sviði frjálsrar farar vélknúinna ökutækja:

— Tilskipun ráðsins 70/157/EBE frá 6. febrúar 1970 
um samræmingu laga aðildarríkjanna um leyfilegt 
hljóðstig og útblásturskerfi vélknúinna ökutækja(1),

— Tilskipun ráðsins 70/221/EBE frá 20. mars 1970 
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi elds-
neytisgeyma fyrir fljótandi eldsneyti og undir aksturs-
vörn á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra(2),

— Tilskipun ráðsins 70/388/EBE frá 27. júlí 1970 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna um hljóðmerkjabúnað 
vélknúinna ökutækja(3),

— Tilskipun ráðsins 71/320/EBE frá 26. júlí 1971 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna um hemlabúnað á 
vissum tegundum vélknúinna ökutækja og eftirvagna 
þeirra(4),

(1) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 16.
(2) Stjtíð. EB L 76, 6.4.1970, bls. 23.
(3) Stjtíð. EB L 176, 10.8.1970, bls. 12.
(4) Stjtíð. EB L 202, 6.9.1971, bls. 37.
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(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 158, 10.6.2013, bls. 172. 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.
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— Tilskipun ráðsins 72/245/EBE frá 20. júní 1972 varð-
andi rafsegultruflanir (rafsegulsviðssamhæfi) í öku-
tækjum(5),

— Tilskipun ráðsins 74/61/EBE frá 17. desember 1973 
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi búnað 
til að koma í veg fyrir notkun vélknúins ökutækis án 
leyfis(6),

— Tilskipun ráðsins 74/408/EBE frá 22. júlí 1974 
varðandi vélknúin ökutæki að því er varðar sæti, 
festingar og höfuðpúða(7),

— Tilskipun ráðsins 74/483/EBE frá 17. september 1974 
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi útstæða 
hluta vélknúinna ökutækja(8),

— Tilskipun ráðsins 76/114/EBE frá 18. desember 1975 
um samræmingu laga aðildarríkjanna um lögboðnar 
merkiplötur og áletranir á vélknúnum ökutækjum 
og eftirvögnum þeirra, staðsetningu þeirra og 
uppsetningu(9),

— Tilskipun ráðsins 76/757/EBE frá 27. júlí 1976 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi glitaugu á 
vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra(10),

— Tilskipun ráðsins 76/758/EBE frá 27. júlí 1976 
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi 
breiddarljósker, stöðuhliðarljósker að aftan og framan, 
hemlaljósker, ljósker fyrir dagljósabúnað og hliðar-
ljósker á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum 
þeirra(11),

— Tilskipun ráðsins76/759/EBE frá 27. júlí 1976 
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi 

(5) Stjtíð. EB L 152, 6.7.1972, bls. 15.
(6) Stjtíð. EB L 38, 11.2.1974, bls. 22.
(7) Stjtíð. EB L 221, 12.8.1974, bls. 1
(8) Stjtíð. EB L 266, 2.10.1974, bls. 4.
(9) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1976, bls. 1.
(10) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 32.
(11) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 54.

stefnuljósabúnað vélknúinna ökutækja og eftirvagna 
þeirra(12),

— Tilskipun ráðsins 76/760/EBE frá 27. júlí 1976 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi númersljós 
vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra(13),

— Tilskipun ráðsins 76/761/EBE frá 27. júlí 1976 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi aðalljós 
vélknúinna ökutækja sem virka sem háljós og/eða 
lágljós og varðandi ljósgjafa (glóþráðarperur og aðra 
ljósgjafa) til nota í viðurkenndar ljóskerseiningar 
vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra(14),

— Tilskipun ráðsins 76/762/EBE frá 27. júlí 1976 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi þokuljósker 
að framan á vélknúnum ökutækjum(15),

— Tilskipun ráðsins77/538/EBE frá 28. júní 1977 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi þokuljós 
að aftan á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum 
þeirra(16),

— Tilskipun ráðsins77/539/EBE frá 28. júní 1977 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi bakkljós á 
vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra(17),

— Tilskipun ráðsins 77/540/EBE frá 28. júní 1977 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi stöðuljós á 
vélknúnum ökutækjum(18),

— Tilskipun ráðsins 77/541/EBE frá 28. júní 1977 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi öryggisbelti 
og aðhaldsbúnað í vélknúnum ökutækjum(19),

(12) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 71.
(13) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 85.
(14) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 96.
(15) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 122.
(16) Stjtíð. EB L 220, 29.8.1977, bls. 60.
(17) Stjtíð. EB L 220, 29.8.1977, bls. 72.
(18) Stjtíð. EB L 220, 29.8.1977, bls. 83.
(19) Stjtíð. EB L 220, 29.8.1977, bls. 95.
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— Tilskipun ráðsins 78/318/EBE frá 21. desember 1977 
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi þurrku- 
og sprautubúnað vélknúinna ökutækja(20),

— Tilskipun ráðsins 78/764/EBE frá 25. júlí 1978 um 
sam ræmingu laga aðildarríkjanna varðandi öku manns-
sæti í landbúnaðardráttarvélum á hjólum(21),

— Tilskipun ráðsins 78/932/EBE frá 16. október 1978 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi höfuðpúða 
á sætum vélknúinna ökutækja(22),

— Tilskipun ráðsins 86/298/EBE frá 26. maí 1986 um 
aftanásettar veltigrindur fyrir landbúnaðardráttarvélar 
á hjólum með lítilli sporvídd (23),

— Tilskipun ráðsins 87/402/EBE frá 25. júní 1987 um 
veltigrindur framan við ökumannssæti á land búnaðar-
dráttarvélum á hjólum með lítilli sporvídd (24),

— Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/20/EB frá 30. 
maí 1994 um vélrænan tengibúnað vélknúinna öku-
tækja og eftirvagna þeirra og festingu hans við öku-
tækin (25),

— Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/28/EB frá 
24. október 1995 varðandi brunaeiginleika efna sem 
eru notuð við innréttingar á ökutækjum í tilteknum 
flokkum (26).

— Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/25/EB frá 
22. maí 2000 um aðgerðir gegn losun mengandi 
loft tegunda og agna frá hreyflum dráttarvéla fyrir 
landbúnað eða skógrækt (27),

— Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/40/EB frá 
26. júní 2000 um samræmingu laga aðildarríkjanna um 
undirakstursvörn að framan fyrir vélknúin ökutæki(28),

(20) Stjtíð. EB L 81, 28.3.1978, bls. 49.
(21) Stjtíð. EB L 255, 18.9.1978, bls. 1.
(22) Stjtíð. EB L 325, 20.11.1978, bls. 1.
(23) Stjtíð. EB L 186, 8.7.1986, bls. 26.
(24) Stjtíð. EB L 220, 8.8.1987, bls. 1.
(25) Stjtíð. EB L 195, 29.7.1994, bls. 1.
(26) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 1.
(27) Stjtíð. EB L 173, 12.7.2000, bls. 1.
(28) Stjtíð. EB L 203, 10.8.2000, bls. 9.

— Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/56/EB 
frá 27. september 2001 um hitakerfi fyrir vélknúin 
ökutæki og eftirvagna þeirra(29),

— Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/85/EB frá 
20. nóvember 2001 um sérákvæði fyrir ökutæki sem 
eru ætluð til farþegaflutninga og taka fleiri en átta 
manns í sæti auk ökumanns(30),

— Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/24/EB frá 
18. mars 2002 um gerðarviðurkenningu á vélknúnum 
ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum(31),

— Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/37/EB 
frá 26. maí um gerðarviðurkenningu á dráttarvélum 
fyrir landbúnað eða skógrækt, eftirvögnum þeirra og 
útskiptanlegum, dregnum tækjum ásamt kerfum þeirra, 
íhlutum og aðskildum tæknieiningum(32),

— Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/97/
EB frá 10. nóvember 2003 um samræmingu laga 
aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á búnaði til að 
auka sjónsvið og ökutækjum með slíkum búnaði(33),

— Tilskipun Evrópuþingsins 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 (rammatilskipun)(34),

— Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/57/EB frá 
13. júlí 2009 varðandi veltigrindur á dráttarvélum á 
hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt(35),

(29) Stjtíð. EB L 292, 9.11.2001, bls. 21.
(30) Stjtíð. EB L 42, 13.2.2002, bls. 1.
(31) Stjtíð. EB L 124, 9.5.2002, bls. 1.
(32) Stjtíð. EB L 171, 9.7.2003, bls. 1.
(33) Stjtíð. ESB L 25, 29.1.2004, bls. 1.
(34) Stjtíð. EB L 263, 9.10.2007, bls. 1.
(35) Stjtíð. ESB L 261, 3.10.2009, bls. 1.
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— Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/64/EB frá 
13. júlí 2009 um deyfingu rafsegultruflana frá dráttar-
vélum fyrir landbúnað eða skógrækt (rafsegul sviðs-
samhæfi)(36),

— Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/75/EB frá 
13. júlí 2009 um veltigrindur á  dráttarvélum á hjólum 
fyrir landbúnað eða skógrækt(37), og

— Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/144/EB frá 
30. nóvember 2009 um tiltekna íhluti og eiginleika 
dráttarvéla á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt(38),

2)  á sviði frjálsra flutninga á skófatnaði: Tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 94/11/EB frá 23. mars 1994 um sam-
ræm ingu laga og stjórnsýslufyrirmæla aðildarríkjanna um 
merkingar efnis í aðalhlutum skófatnaðar sem á að fara í 
smásöludreifingu(39).

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.

(36) Stjtíð. ESB L 216, 20.8.2009, bls. 1.
(37) Stjtíð. ESB L 261, 3.10.2009, bls. 40.
(38) Stjtíð. EB L 27, 30.1.2010, bls. 33.
(39) Stjtíð. EB L 100, 19.4.1994, bls. 37.

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

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

VÉLKNÚIN ÖKUTÆKI

1.  Í II. viðauka við tilskipun 70/157/EBE bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 4.2, á eftir færslunni fyrir Írland:

 „„25“ fyrir Króatíu“.

2.  Í II. viðauka við tilskipun 70/221/EBE bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 6.2, á eftir færslunni fyrir Grikkland:

„25 fyrir Króatíu“.

3.  Í I. viðauka við tilskipun 70/388/EBE bætist eftirfarandi við textann innan svigans í lið 1.4.1:

„25 fyrir Króatíu“.

4.  Í XV. viðauka við tilskipun 71/320/EBE bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 4.4.2, á eftir færslunni fyrir 
Grikkland:

„25 fyrir Króatíu“.

5.  Í I. viðauka við tilskipun 72/245/EBE bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 5.2, á eftir færslunni fyrir Írland:

„25 fyrir Króatíu“.

6.  Í I. viðauka við tilskipun 74/61/EBE bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 5.1.1, á eftir færslunni fyrir Grikkland:

„—„25” fyrir Króatíu.“

7.  Í I. viðauka við tilskipun 74/408/EBE bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 6.2.1, á eftir færslunni fyrir 
Grikkland:

„25 fyrir Króatíu“.

8.  Í I. viðauka við tilskipun 74/483/EBE bætist eftirfarandi við 1. neðanmálsgrein varðandi lið 3.2.2.2:

„25 fyrir Króatíu“.

9.  Í viðaukanum við tilskipun 76/114/EBE bætist eftirfarandi við textann innan sviga í lið 2.1.2:

„25 fyrir Króatíu“.

10.  Í I. viðauka við tilskipun 76/757/EBE bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 4.2.1, á eftir færslunni fyrir 
Grikkland:

„25 fyrir Króatíu“.

11.  Í I. viðauka við tilskipun 76/758/EBE bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 5.2.1, á eftir færslunni fyrir 
Grikkland:

„25 fyrir Króatíu“.

12.  Í I. viðauka við tilskipun 76/759/EBE bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 4.2.1, á eftir færslunni fyrir 
Grikkland:

„25 fyrir Króatíu“.

13.  Í I. viðauka við tilskipun 76/760/EBE bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 4.2.1, á eftir færslunni fyrir 
Grikkland:

„25 fyrir Króatíu“.
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14.  Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 76/761/EBE er breytt sem hér segir:

a) eftirfarandi bætist við í skrána undir lið 5.2.1, á eftir færslunni fyrir Írland:

„25 fyrir Króatíu“.

b) eftirfarandi bætist við í skrána undir lið 6.2.1, á eftir færslunni fyrir Írland:

„25 fyrir Króatíu“.

15.  Í I. viðauka við tilskipun 76/762/EBE bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 4.2.1, á eftir færslunni fyrir 
Grikkland:

„25 fyrir Króatíu“.

16.  Í I. viðauka við tilskipun 77/538/EBE bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 4.2.1, á eftir færslunni fyrir 
Grikkland:

„25 fyrir Króatíu“.

17.  Í I. viðauka við tilskipun 77/539/EBE bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 4.2.1, á eftir færslunni fyrir 
Grikkland:

„25 fyrir Króatíu“.

18.  Í I. viðauka við tilskipun 77/540/EBE bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 4.2.1, á eftir færslunni fyrir 
Grikkland:

„25 fyrir Króatíu“.

19.  Í III. viðauka við tilskipun 77/541/EBE bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 1.1.1, á eftir færslunni fyrir 
Grikkland:

„25 fyrir Króatíu“.

20.  Í I. viðauka við tilskipun 78/318/EBE bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 7.2, á eftir færslunni fyrir Grikkland:

„25 fyrir Króatíu“.

21.  Í II. viðauka við tilskipun 78/764/EBE bætist eftirfarandi við lið 3.5.2.1:

„25 fyrir Króatíu,“.

22.  Í VI. viðauka við tilskipun 78/932/EBE bætist eftirfarandi við lið 1.1.1:

„25 fyrir Króatíu,“.

23.  Í VI. viðauka við tilskipun 86/298/EBE bætist eftirfarandi við fyrsta undirlið:

„25 fyrir Króatíu,“.

24.  Í VII. viðauka við tilskipun 87/402/EBE bætist eftirfarandi við í fyrsta undirlið, á eftir færslunni fyrir Írland:

„25 fyrir Króatíu,“.

25.  Í I. viðauka við tilskipun 94/20/EB bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 3.3.4, á eftir færslunni fyrir Portúgal:

„25 fyrir Króatíu,“.

26.  Í I. viðauka við tilskipun 95/28/EB bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 6.1.1, á eftir færslunni fyrir Grikkland:

„25 fyrir Króatíu,“.
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27.  Í 4. viðbæti við I. viðauka við tilskipun 2000/25/EB bætist eftirfarandi við í skrána í 1. þætti 1. liðar, á eftir 
færslunni fyrir Írland:

„„25“ fyrir Króatíu“.

28.  Í I. viðauka við tilskipun 2000/40/EB bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 3.2, á eftir færslunni fyrir Írland:

„25 fyrir Króatíu,“.

29. Í 5. viðbæti við I. viðauka við tilskipun 2001/56/EB bætist eftirfarandi við í skrána í lið 1.1.1, á eftir færslunni fyrir 
Írland:

„25 fyrir Króatíu,“.

30.  Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 2001/85/EB er breytt sem hér segir:

a) í lið 7.6.11.1 bætist eftirfarandi við skrána:

b) í lið 7.7.9.1 bætist eftirfarandi við skrána:

„Autobus se zaustavlja“.

31.  Tilskipun 2002/24/EB er breytt sem hér segir:

a) í A-hluta IV. viðauka kemur eftirfarandi í stað 47. liðar á 2. síðu fyrirmyndarinnar:

„47.  Gjaldskylda eða innlent/innlend kenninúmer ef við á:

Belgía:   ....................................... Búlgaría:   ................................. Tékkland:  ................................

Danmörk:  ................................... Þýskaland:  ............................... Eistland:  ..................................

Írland:   ........................................ Grikkland:  ............................... Spánn: ......................................

Frakkland:  .................................. Króatía: .................................... Ítalía:  .......................................

Kýpur:   ....................................... Lettland:  .................................. Litháen:  ...................................

Lúxemborg:  ................................ Ungverjaland:  .......................... Malta:  ......................................

Holland:  ..................................... Austurríki:  ............................... Pólland:  ...................................

Portúgal:  ..................................... Rúmenía:  ................................. Slóvenía: ..................................

Slóvakía:   ................................... Finnland:   ................................ Svíþjóð:  ...................................

Bretland:  ...................................“
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b) Ákvæðum V. viðauka er breytt sem hér segir:

i.  í 1. lið A-hluta, bætist eftirfarandi við í skrána undir 1. þætti, á eftir færslunni fyrir Írland:

„25 fyrir Króatíu“.

ii.  í B-hluta bætist eftirfarandi við í skrána undir lið 1.1, á eftir færslunni fyrir Írland:

„— 25 fyrir Króatíu.“

32.  Tilskipun 2003/37/EB er breytt sem hér segir:

a) Í I. viðbæti við C-kafla II. viðauka bætist eftirfarandi við í fyrsta undirlið 1. liðar, á eftir færslunni fyrir 
Írland:

„25 fyrir Króatíu“.

b) Ákvæðum III. viðauka er breytt sem hér segir:

i.  í stað 16. liðar I. hluta undir „A — Fullbúnar dráttarvélar/dráttarvélar sem eru fullbúnar í áföngum“ komi 
eftirfarandi:

„16.  Gjaldskylda á grundvelli hestafla eða gjald flokkur/flokkar

Belgía:  ........................................ Búlgaría:  ................................. Tékkland:  ................................

Danmörk:  ................................... Þýskaland:  .............................. Eistland:  ..................................

Írland:  ......................................... Grikkland:  .............................. Spánn:   ....................................

Frakkland:  .................................. Króatía: ................................... Ítalía:  .......................................

Kýpur:   ....................................... Lettland:  ................................. Litháen:  ...................................

Lúxemborg:  ................................ Ungverjaland:  ......................... Malta:  ......................................

Holland:  ..................................... Austurríki:  .............................. Pólland:  ...................................

Portúgal:  ..................................... Rúmenía:   ............................... Slóvenía: ..................................

Slóvakía:  .................................... Finnland:  ................................ Svíþjóð:  ...................................

Bretland:  ................................. “
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ii.  í stað 16. liðar I. hluta undir „B — Eftirvagnar fyrir landbúnað eða skógrækt  — fullbúnir / fullbúnir í 
áföngum“ komi eftirfarandi:

„16.  Gjald á grundvelli hestafla eða gjaldflokkur/flokkar (ef við á)

Belgía:  ....................................... Búlgaría:  ................................. Tékkland:  ...............................

Danmörk:  .................................. Þýskaland:  .............................. Eistland:  .................................

Írland:  ........................................ Grikkland:  .............................. Spánn: .....................................

Frakkland:  ................................. Króatía: ................................... Ítalía:  ......................................

Kýpur:  ....................................... Lettland:  ................................. Litháen:  ..................................

Lúxemborg:  ............................... Ungverjaland:  ......................... Malta:  .....................................

Holland:  .................................... Austurríki:  .............................. Pólland:  ..................................

Portúgal:  .................................... Rúmenía:  ................................ Slóvenía: .................................

Slóvakía:  ................................... Finnland:  ................................ Svíþjóð:  ..................................

Bretland:  ..................................“

iii.  í stað 16. liðar I. hluta undir „C — Útskiptanleg dregin tæki — fullbúin/fullbúin í áföngum“ komi 
eftirfarandi:

„16.  Gjald á grundvelli hestafla eða gjaldflokkur/flokkar (ef við á)

Belgía:  Búlgaría:  Tékkland:  

Danmörk:  Þýskaland:  Eistland:  

Írland:  Grikkland:  Spánn:  

Frakkland:  Króatía:  Ítalía:  

Kýpur:  Lettland:  Litháen:  

Lúxemborg:  Ungverjaland:  Malta:  

Holland:  Austurríki:  Pólland:  

Portúgal:  Rúmenía:  Slóvenía:  

Slóvakía:  Finnland:  Svíþjóð:  

Bretland:  “
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iv.  í stað 16. liðar II. hluta undir „A — Eftirvagnar fyrir landbúnað eða skógrækt — ófullbúnir“ komi 
eftirfarandi:

„16.  Gjald á grundvelli hestafla eða gjaldflokkur/flokkar (ef við á)

Belgía:  ...................................... Búlgaría:  ................................ Tékkland:  ..............................

Danmörk:  ................................. Þýskaland:  ............................. Eistland:  ................................

Írland:  ....................................... Grikkland:  ............................. Spánn: ....................................

Frakkland:  ................................ Króatía: .................................. Ítalía:  .....................................

Kýpur:  ...................................... Lettland:  ................................ Litháen:  .................................

Lúxemborg:  .............................. Ungverjaland:  ........................ Malta:  ....................................

Holland:  ................................... Austurríki:  ............................. Pólland:  .................................

Portúgal:  ................................... Rúmenía:  ............................... Slóvenía: .................................

Slóvakía:  .................................. Finnland: ................................ Svíþjóð:  .................................

Bretland:  ................................. “

v.  í stað 16. liðar II. hluta undir „B — Útskiptanleg dregin tæki — ófullbúin“ komi eftirfarandi:

„16.  Gjald á grundvelli hestafla eða gjaldflokkur/flokkar (ef við á)

Belgía:  ..................................... Búlgaría:  ............................... Tékkland:  .............................

Danmörk:  ................................ Þýskaland:  ............................ Eistland:  ...............................

Írland:  ...................................... Grikkland:  ............................ Spánn: ...................................

Frakkland:  ............................... Króatía: ................................. Ítalía:  ....................................

Kýpur:  ..................................... Lettland:  ............................... Litháen:  ................................

Lúxemborg:  ............................. Ungverjaland:  ....................... Malta:  ...................................

Holland:  .................................. Austurríki:  ............................ Pólland:  ................................

Portúgal:  .................................. Rúmenía:  .............................. Slóvenía: ...............................

Slóvakía:  ................................. Finnland:  .............................. Svíþjóð:  ................................

Bretland: .................................“
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33.  Í 5. viðbæti við I. viðauka við tilskipun 2003/97/EB bætist eftirfarandi við lið 1.1.1, á eftir færslunni fyrir Írland:

„25 fyrir Króatíu,“.

34.  Ákvæðum VII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB er breytt sem hér segir:

a) í 1. þætti 1. liðar, bætist eftirfarandi við í skrána , á eftir færslunni fyrir Írland:

„25 fyrir Króatíu,“.

b) í lið 1.1. í viðbætinum, bætist eftirfarandi við í skrána , á eftir færslunni fyrir Írland:

„25 fyrir Króatíu“.

35.  Í I. viðauka við tilskipun 2009/57/EB bætist eftirfarandi við í skrána í fyrstu málsgrein, á eftir færslunni fyrir Írland:

„25 fyrir Króatíu“.

36.  Í I. viðauka við tilskipun 2009/64/EB bætist eftirfarandi við í skrána yfir auðkennisnúmer undir lið 5.2, á eftir 
færslunni fyrir Írland:

„25 fyrir Króatíu,“.

37.  Í I. viðauka við tilskipun 2009/75/EB bætist eftirfarandi við í skrána í fyrstu málsgrein, á eftir færslunni fyrir Írland:

„25 fyrir Króatíu“.

38.  Tilskipun 2009/144/EB er breytt sem hér segir:

a) í III. viðauka A, bætist eftirfarandi við í 1. neðanmálsgrein við lið 5.4.1, á eftir færslunni fyrir Írland:

„25 fyrir Króatíu“.

b) í 4. viðbæti við VII. viðauka bætist eftirfarandi við í fyrsta undirlið, á eftir færslunni fyrir Írland:

„25 fyrir Króatíu,“.

c) í V. viðauka bætist eftirfarandi við í skrána yfir auðkennandi tákn undir lið 2.1.3, á eftir færslunni fyrir 
Írland:

„25 fyrir Króatíu,“.
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B-HLUTI

SKÓFATNAÐUR

Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 94/11/EB er breytt sem hér segir:

a) Lið 1 er breytt sem hér segir:

i.  í a-lið bætist eftirfarandi við skrána yfir „skriflegar upplýsingar“:

„HR ......Gornjište“,

ii.  í b-lið bætist eftirfarandi við skrána yfir „skriflegar upplýsingar“:

„HR ......

iii.  í c-lið bætist eftirfarandi við skrána yfir „skriflegar upplýsingar“:

„HR ......Potplat (donjište)“

b) Lið 2 er breytt sem hér segir:

i.  í i. lið a-liðar bætist eftirfarandi við skrána yfir „skriflegar upplýsingar“:

„HR ......

ii.  í ii. lið a-liðar bætist eftirfarandi við skrána yfir „skriflegar upplýsingar“:

„HR ......

iii.  í b-lið bætist eftirfarandi við skrána yfir „skriflegar upplýsingar“:

„HR ......Tekstil“,

iv.  í c-lið bætist eftirfarandi við skrána yfir „skriflegar upplýsingar“:

„HR ......Drugi materijali“.

______________


