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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 
nr. 885/2013

frá 15. maí 2013

um viðbót við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/ESB um skynvædd 
flutningakerfi að því er varðar veitingu upplýsingaþjónustu um örugg og áreiðanleg 

bílastæði fyrir vörubifreiðar og atvinnuökutæki (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/
ESB frá 7. júlí 2010 um ramma um útbreiðslu skynvæddra 
flutningakerfa á sviði flutninga á vegum og um tengingu þeirra 
við aðra flutningsmáta (1), einkum e-lið 3. gr. og 1. mgr. 6. gr.,

að höfðu samráði við Evrópsku persónuverndarstofnunina,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samkvæmt e-lið 3. gr. tilskipunar 2010/40/ESB er veiting
upplýsingaþjónustu um örugg og áreiðanleg bílastæði
fyrir vörubifreiðar og atvinnuökutæki forgangsaðgerð.

2) Í 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 2010/40/ESB er þess
krafist að framkvæmdastjórnin samþykki forskriftir
sem nauðsynlegar eru til að tryggja samrýmanleika,
rekstrarsamhæfi og samfelldni í því skyni að útbreiða
og nýta á hentugan hátt skynvæddu flutningakerfin í
tengslum við upplýsingaþjónustu um örugg og áreiðanleg
bílastæði. Markmiðið með þessari reglugerð er að nýta
upplýsingaþjónustu til að hámarka notkun bílastæða og
að auðvelda bílstjórum eða flutningafyrirtækjum að taka
ákvarðanir um hvenær og hvar eigi að leggja

3) Í ályktun ráðsins (2) um að berjast gegn og koma í veg
fyrir glæpi í tengslum við vöruflutninga á vegum og að
tryggja vörubifreiðum örugg og áreiðanleg bílastæði er
lögð áhersla á að bæta öryggi vörubílstjóra og sjá þeim
fyrir öruggum bílastæðum.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 247, 18.9.2013, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2014 frá 8. apríl 2014 um 
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, bíður 
birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 207, 6.8.2010, bls. 1.
(2) SN 27.10.2010 15504/10.

4) Lögboðnir hvíldartímar og vinnuhlé geta haft áhrif á
hegðun ökumanna í tengslum við val þeirra á bílastæðum.
Markmiðið með þessari reglugerð er að útbreiða
upplýsingaþjónustu til að hámarka notkun bílastæða og
auðvelda bílstjórum eða flutningafyrirtækjum að taka
ákvarðanir um hvenær og hvar eigi að leggja.

5) Til að tryggja rekstrarsamhæfi og samfelldni í þjónustunni 
í gervöllu Sambandinu sem og til að taka fullt tillit til
krafna um gagnavernd er mikilvægt að öll aðildarríki þrói
samhæfða og heildstæða nálgun sem miðar að því að veita 
upplýsingaþjónustu í tengslum við örugg og áreiðanleg
bílastæði fyrir vörubifreiðar og atvinnuökutæki innan
Sambandsins. Aðildarríkin geta, í þessu skyni, reitt sig
á tæknilegar lausnir og tæknistaðla, sem skulu aðallega
koma frá evrópskum og/eða alþjóðlegum staðlastofnunum 
og/eða -samtökum, til að tryggja rekstrarsamhæfi og
samfelldni í þjónustu í öllu Sambandinu ásamt því að taka 
fullt tillit til krafna um gagnavernd.

6) Veiting upplýsinga um öryggi og þægindi hefur áhrif
á ákvörðun ökumanna við val þeirra á bílastæðasvæði.
Veita má leiðbeiningar með því að sýna hvaða aðstaða er
í boði á bílastæðinu að því er varðar áreiðanleika, öryggi
og þjónustu.

7) Ef mikil eftirspurn eftir öruggu og áreiðanlegu bílastæði er 
viðvarandi á ákveðnum svæðum ætti að vísa ökumönnum
vörubifreiða frá bílastæðasvæði, þar sem öll bílastæði eru
frátekin, á annan stað innan forgangssvæðisins, þar sem
örugg og áreiðanleg stæði standa til boða án endurgjalds,
til að komast megi hjá því að lagt verði með óviðeigandi
hætti. Aðildarríki ættu því að ákvarða „forgangssvæðin“.

8) Ef skilti með föstum upplýsingum eru notuð til að gefa
til kynna örugg og áreiðanleg bílastæðasvæði ættu þau
að vera í samræmi við Vínarsamninginn frá 8. nóvember
1968, ef aðildarríkin eru aðilar að honum.
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9) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/98/EB
frá 17. nóvember 2003 um endurnotkun upplýsinga
frá hinu opinbera (3) eru settar lágmarksreglur um
endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera í gervöllu
Evrópusambandinu. Tilskipunin byggist á tveimur
meginstoðum innri markaðarins, þ.e. gagnsæi og
sanngjarnri samkeppni, og í henni eru aðildarríkin hvött
til að ganga lengra en þessar lágmarksreglur segja til
um varðandi endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera
og til að samþykkja stefnumál, sem heimila víðtæka
notkun skjala eða gagna í tengslum við þessa reglugerð,
sem eru í vörslu opinberra aðila. Í sumum tilvikum
eru gögn endurnotuð án þess að leyfi hafi fengist.
Í öðrum tilvikum er leyfi veitt með skilyrðum um
endurnotkun sem leyfishafa eru sett og taka til atriða eins
og skaðabótaábyrgðar, réttrar notkunar gagnanna sem
tryggir að farið sé að kröfum um gagnavernd, að gögnum
sé ekki breytt og að uppruna þeirra sé getið. Þetta skal
ekki hafa áhrif á hugverkarétt þriðju aðila.

10) Endurgjöf frá notendum eru upplýsingar sem
notendur bílastæða gefa til að veita síðari notendum
og rekstraraðilum bílastæðasvæða fyrir vörubifreiðar
persónulega og nafnlausa ráðgjöf. Hægt er að nota
þessar upplýsingar til að hafa eftirlit með gæðastjórnun
upplýsingaþjónustunnar sem og til að meta hana. Tryggja
ætti nafnleynd við endurgjöf.

11) Útbreiðsla og notkun verkbúnaðar og þjónustu fyrir
skynvædd flutningakerfi gætu falið í sér vinnslu
persónuupplýsinga, sem ætti að fara fram í samræmi
við lög Sambandsins, einkum eins og sett er fram
í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá
24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum
við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun 
slíkra upplýsinga (4) og í tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 2002/58/EB frá 12. júlí 2002 um vinnslu 
persónuupplýsinga og um verndun einkalífs á sviði 
rafrænna fjarskipta (tilskipun um friðhelgi einkalífsins og 
rafræn fjarskipti) (5). Þar af leiðandi ættu meginreglur um 
takmörkun vegna tilgangs og lágmörkun gagna að gilda 
um verkbúnað fyrir skynvædd flutningakerfi.

12) Útbreiðsla og nýting verkbúnaðar og þjónustu fyrir
skynvædd flutningakerfi, eins og sett er fram í forskriftum 
sem samþykktar eru í samræmi við 6. gr. tilskipunar
2010/40/ESB, fara fram í samræmi við lög Sambandsins,
þ.m.t. einkum tilskipun ráðsins 85/374/EBE frá 25. júlí
1985 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum 
í aðildarríkjunum vegna skaðsemisábyrgðar á gölluðum
vörum (6) auk viðkomandi landslöggjafar.

13) Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram
í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið, er ekki gengið
lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná
þessu markmiði.

(3) Stjtíð. ESB L 345, 31.12.2003, bls. 90.
(4) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.
(5) Stjtíð. EB L 201, 31.7.2002, bls. 37.
(6) Stjtíð. EB L 210, 7.8.1985, bls. 29.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

1. gr.

Efni og gildissvið

Í þessari reglugerð eru settar fram forskriftir, sem nauðsynlegar 
eru til að tryggja samrýmanleika, rekstrarsamhæfi og samfelldni 
við að útbreiða og nýta á hentugan hátt upplýsingaþjónustu 
um örugg og áreiðanleg bílastæði fyrir vörubifreiðar og 
atvinnuökutæki innan Sambandsins, í samræmi við tilskipun 
2010/40/ESB.

Reglugerðin gildir um veitingu upplýsingaþjónustu í 
samevrópska vegakerfinu. 

2. gr.

Skilgreiningar

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir:

1) „öruggt og áreiðanlegt bílastæði“: bílastæði fyrir notendur
í atvinnuskyni, sem gerir þeim kleift að komast hjá því
að leggja með óviðeigandi hætti og sem stuðlar að öryggi
ökumanna og farms,

2) „notandi“: ökumenn vörubifreiða eða atvinnuökutækja,
afgreiðslustjóri eða farmflytjandi, aðili í umferðarstjórnun
eða aðrir aðilar, s.s. eigendur farms, vátryggingafélög,
vegamálayfirvöld og lögregla; notendur ættu að fá
upplýsingar frá þjónustuveitendum,

3) „þjónustuveitandi“: opinber aðili eða einkaaðili sem veitir
notendum upplýsingaþjónustu,

4) „gögn“: upplýsingar sem rekstraraðili bílastæðasvæðis
fyrir vörubifreiðar veitir og þar sem bílastæðasvæðinu er
lýst,

5) „upplýsingar“: gögn sem eru tekin saman, unnin eða dregin 
út og sem þjónustuveitandi veitir notendum með því að
nota mismunandi dreifingarleiðir,

6) „upplýsingaþjónusta“: hvers konar þjónusta, sem veitir
notendum leiðsögn og gerir þeim kleift að virða lögboðinn
hvíldartíma og vinnuhlé, til að draga úr því að lagt sé með
óviðeigandi hætti sem og til að hámarka notkun bílastæða,

7) „endurgjöf frá notendum“: upplýsingar frá notendum
bílastæða, sem veita síðari notendum og rekstraraðilum
bílastæðasvæða fyrir vörubifreiðar persónulega og
nafnlausa ráðgjöf,

8) „lifandi upplýsingar“ (e. dynamic information):
upplýsingar sem segja til um hve mörg stæði eru laus innan
bílastæðasvæðis á hverjum tíma eða um núverandi stöðu
bílastæðasvæðis (laus stæði/öll stæði frátekin/lokað),

9) „fastar upplýsingar“ (e. static information): upplýsingar,
sem rekstraraðili bílastæðasvæðis veitir, í  tengslum við
lýsingu á bílastæðasvæðinu,
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10) „áreiðanleiki upplýsinga“: nákvæmni upplýsingaþjón-
ustunnar, sem er veitt, í samanburði við raunverulega
stöðu,

11) „að leggja með óviðeigandi hætti“: að stöðva eða leggja
þungaflutningabifreið utan öruggra og áreiðanlegra
bílastæða á hraðbrautum eða stofnleiðum, vegöxlum eða á
bílastæðum þar sem öll stæði eru frátekin,

12) „aðgangspunktur“: stafrænn aðgangspunktur þar sem
upplýsingum um bílastæði er safnað, þær unnar og gerðar
aðgengilegar til miðlunar; þessir aðgangspunktar munu
gera kleift að miðla upplýsingaþjónustunni yfir landamæri,

13) „forgangssvæði“: svæði, sem landsyfirvöld skilgreina og
þar sem hægt er að draga úr skorti á bílastæðum með því
að veita upplýsingar um önnur stæði, sem ekki eru í notkun
innan sama svæðis, þegar skortur er á stæðum á einu eða
fleiri öruggum og áreiðanlegum bílastæðasvæðum.

3. gr.

Kröfur um veitingu upplýsingaþjónustu

1. Aðildarríki skulu tilnefna þau svæði þar sem umferðar- og 
öryggisskilyrði krefjast þess að innleidd sé  upplýsingaþjónusta 
um örugg og áreiðanleg bílastæði.

Þau skulu einnig skilgreina forgangssvæði þar sem veittar 
verða lifandi upplýsingar.

2. Þegar upplýsingaþjónusta er veitt skal uppfylla kröfurnar
sem settar eru fram í 4.–7. gr.

4. gr.

Gagnasöfnun

Opinberir aðilar og einkaaðilar í rekstri bílastæða og 
þjónustuveitendur skulu safna og koma á framfæri gögnum 
um örugg og áreiðanleg almenn eða einkarekin bílastæði þar 
sem aðstöðu á bílastæðasvæðinu, sem ætlað er notendum, er 
lýst. Auðvelt skal vera að veita þessi gögn, sem á að safna, 
þ.m.t. úr fjarlægð, með því að nota hvers konar viðeigandi 
leiðir, í því skyni að greiða fyrir því að allir rekstraraðilar 
bílastæða geti safnað gögnum úr fjarlægð. Opinberir aðilar 
eða einkaaðilar í rekstri bílastæða og þjónustuveitendur skulu 
notast við DATEX II-sniðmát (7) eða önnur snið sem eru 
sambærileg á alþjóðamælikvarða til að tryggja rekstrarsamhæfi 
upplýsingaþjónustunnar innan Sambandsins.

Safna skal eftirfarandi gögnum:

1. föstum gögnum um bílastæðasvæðin, þ.m.t. (eftir
atvikum):

— auðkennisupplýsingum um bílastæðasvæði (nafn og
heimilisfang bílastæðasvæðis fyrir vörubifreiðar (að 
hámarki 200 stafir)),

(7) CEN/TS 16157.

— upplýsingum um inngönguleið á bílastæðasvæðið 
(breiddargráða/lengdargráða) (20 + 20 stafir),

— auðkenni aðalvegar nr. 1/leiðbeiningar (20 stafir/20 
stafir) og auðkenni aðalvegar nr. 2/leiðbeiningar (20 
stafir/20 stafir), ef sama bílastæðasvæði er aðgengilegt 
frá tveimur mismunandi vegum,

— ef þörf er á, upplýsingum um útgönguleiðina sem 
notast skal við (að hámarki 100 stafir)/fjarlægð frá 
aðalvegi (þriggja stafa heil tala) í kílómetrum eða 
mílum,

— heildarfjölda ókeypis bílastæða fyrir vörubifreiðar 
(þriggja stafa heil tala)

— verð fyrir bílastæði og tegund gjaldmiðils (300 stafir),

2. upplýsingum um öryggi og búnað á bílastæðasvæðinu,

— lýsingu á öryggis- og þjónustubúnaði bílastæða-
svæðisins, þ.m.t. innanlandsflokkun, ef slík flokkun er 
notuð (500 stafir),

— fjölda bílastæða fyrir ökutæki með kælivöru (fjögurra 
stafa númer),

— upplýsingum um tiltekinn búnað eða þjónustu fyrir 
ökutæki með sérstakar vörur og annað (300 stafir),

samskiptaupplýsingum um rekstraraðila 
bílastæðasvæðisins: 

— nafn og kenninafn (allt að 100 stafir),

— símanúmer (allt að 20 stafir),

— tölvupóstfang (allt að 50 stafir),

— samþykki rekstraraðila fyrir því að samskiptaupplýsingar 
hans verði gerðar aðgengilegar almenningi (Já/Nei),

3. lifandi upplýsingum um tiltækileika bílastæða, þ.m.t.
hvort öll stæði á bílastæðasvæði séu frátekin, hvort
bílastæðasvæði sé lokað eða hversu mörg stæði eru laus.

5. gr.

Samnýting gagna og gagnaskipti

1. Opinberir aðilar eða einkaaðilar í rekstri bílastæða og
þjónustuveitendur skulu samnýta og skiptast á þeim gögnum 
sem um getur í 1. mgr. 4. gr. Í þeim tilgangi skulu þeir notast 
við DATEX II-snið (CEN/TS 16157) eða annað DATEX 
II-snið sem samrýmist alþjóðlegu tölvulesanlegu sniði.  Gögn 
skulu gerð aðgengileg fyrir alla veitendur upplýsingaþjónustu 
og/eða rekstraraðila bílastæða, hvort sem um er að ræða 
opinbera aðila eða einkaaðila, þannig að þeir geti skipst á 
þeim og endurnotað þau, án mismununar og í samræmi við 
aðgangsrétt og málsmeðferðarreglur sem skilgreind eru í 
tilskipun 2003/98/EB.
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2. Föst gögn skulu gerð aðgengileg fyrir tilstuðlan
landsbundins eða alþjóðlegs aðgangspunkts.

3. Að því er varðar lifandi gögn skulu aðildarríki (eða önnur
landsyfirvöld) vera ábyrg fyrir því að koma á fót og stýra 
miðlægri aðgangsstöð, innanlands eða alþjóðlegri, sem vísar 
til allra aðgangspunkta fyrir hvern rekstraraðila bílastæða fyrir 
vörubifreiðar og/eða þjónustuveitanda á yfirráðasvæði sínu, til 
hagsbóta fyrir notendur.

4. Aðildarríki geta lagt sitt af mörkum til alþjóðlegs
aðgangspunkts með því að veita gögn og tryggja að gæði þeirra 
samrýmist kröfunum í 7. gr.

5. Gjald fyrir aðgang að, skipti á og endurnotkun lifandi
gagna, hvort sem þau eru frá opinberum aðila eða einkaaðila, 
skal vera sanngjarnt, eins og um getur í tilskipuninni um 
endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera.

6. Opinberir aðilar og einkaaðilar í rekstri bílastæða og/eða
þjónustuveitendur skulu reglulega senda föstu gögnin, sem þeir 
hafa safnað, til landsbundins eða alþjóðlegs aðgangspunkts, 
með viðeigandi rafrænum hætti og a.m.k. einu sinni á ári, að 
því er varðar föstu gögnin sem um getur í 1. mgr. 4. gr.

Að því er varðar lifandi gögn skulu opinberir aðilar eða 
einkaaðilar í rekstri og/eða þjónustuveitendur uppfæra 
upplýsingarnar sínar, sem um getur í 3. mgr. 4. gr., á a.m.k. 15 
mínútna fresti.

6. gr.

Miðlun upplýsinga

Þjónustuveitendur, sem safna upplýsingum á tiltekinn stað, 
skulu gefa upp:

— a.m.k. næstu tvö bílastæði á stofnleið sem eru örugg og 
áreiðanleg og innan u.þ.b. 100 kílómetra, 

— tiltæk bílastæði á forgangssvæði á a.m.k. næstu tveimur 
bílastæðasvæðum sem eru innan u.þ.b. 100 kílómetra.

Ef aðildarríki er aðili að Vínarsamningnum skal það miðla 
upplýsingum í samræmi við hann. Til að koma í veg fyrir 
að ökumaður verði fyrir truflun eða þreytist ætti innbyggður 
búnaður í ökutæki að hafa traust notendaskil.

Þegar ný upplýsingaþjónusta fyrir örugg og áreiðanleg 
bílastæði er tekin í notkun skulu rekstraraðilar bílastæða og/
eða þjónustuveitendur upplýsa notendur um það með því að 
nota úrræði sem þeir telja viðeigandi.

7. gr.

Gæðastjórnun

Opinberir aðilar og einkaaðilar í rekstri bílastæða skulu 
tafarlaust senda tilkynningu á aðgangspunkt innanlands eða 
alþjóðlegan aðgangspunkt sem og til landsyfirvalda um allar 
breytingar á aðstæðum sem verða á bílastæðasvæðinu, þ.m.t. 
ef því hefur verið lokað.

Að því er varðar öll ný forgangssvæði skulu allir opinberir 
aðilar og einkaaðilar í rekstri bílastæða tryggja áreiðanleika 
upplýsinga. Í þessum tilgangi skulu þeir hafa reglulegt 
eftirlit með greiningarbúnaði, þ.m.t. mismun á mælingu milli 
gagna sem eru sýnd og á fjölda stæða sem eru í raun laus. 
Upplýsingarnar skulu metnar í samræmi við 8. gr.

8. gr.

Mat á því hvort farið sé að kröfum

1. Aðildarríki skulu tilnefna aðila sem er hæfur til að
meta hvort þjónustuveitendur, rekstraraðilar bílastæða og 
rekstraraðilar vega uppfylli kröfurnar sem settar eru fram í 
4.–7. gr. Þessi aðili skal vera óhlutdrægur og óháður þeim 
síðarnefndu.

Tvö eða fleiri aðildarríki geta tilnefnt sameiginlegan 
svæðisbundinn aðila sem er hæfur til að meta hvort farið sé að 
þessum kröfum á yfirráðasvæðum þeirra.

Aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um 
tilnefndan aðila.

2. Allir þjónustuveitendur skulu leggja fram yfirlýsingu til
tilnefndra aðila um að þeir fari að kröfunum sem settar eru 
fram í 4.–7. gr.

Yfirlýsingin skal fela í sér eftirfarandi atriði:

a) gögnin, sem safnað er skv. 4. gr., um örugg og áreiðanleg
bílastæði fyrir vörubifreiðar og atvinnuökutæki, þ.m.t. það
hlutfall bílastæða sem skráð er hjá upplýsingaþjónustunni,

b) aðferðir, sem eru notaðar, til að miðla upplýsingum til
notenda,

c) umfang upplýsingaþjónustu með lifandi upplýsingar um
örugg og áreiðanleg bílastæði,

d) gæði og aðgengileika þeirra upplýsinga sem eru veittar,
aðgangspunkt fyrir upplýsingar og með hvaða sniði
upplýsingarnar eru veittar.

3. Tilnefndir aðilar skulu skoða af handahófi hvort
yfirlýsingar séu réttar hjá ýmsum þjónustuveitendum og 
rekstraraðilum bílastæða, hvort sem um er að ræða opinbera 
aðila eða einkaaðila, og krefjast þess að sýnt sé fram á að farið 
sé að kröfunum sem settar eru fram í 4.–7. gr.

Einnig má meta gæði þjónustunnar með því að skoða 
athugasemdir frá notendum.

Á hverju ári skulu tilnefndir aðilar greina viðeigandi 
landsyfirvöldum frá yfirlýsingunum, sem lagðar voru fram, 
sem og frá niðurstöðum úr slembiskoðunum sínum.
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9. gr.

Eftirfylgni

1. Eigi síðar en 12 mánuðum frá gildistöku þessarar
reglugerðar skulu aðildarríki veita framkvæmdastjórninni 
upplýsingar:

a) um lögbæra aðila, sem eru tilnefndir til að meta hvort farið
sé að kröfunum sem settar eru fram í 4.–7. gr.,

b) um lýsingu á innlendri aðgangsstöð, ef við á.

2. Eigi síðar en 12 mánuðum frá gildistöku þessarar
reglugerðar og á hverju almanaksári eftir það skulu aðildarríki 
veita upplýsingar:

a) um fjölda mismunandi bílastæðasvæða á yfirráðasvæði
þeirra og fjölda bílastæða innan þeirra,

b) um hlutfall bílastæða sem skráð eru hjá upplýsinga-
þjónustunni,

c) um hlutfall bílastæða sem veita framkvæmdastjórninni
lifandi upplýsingar um tiltækileika bílastæða og um
forgangssvæði.

10. gr.

Gildistaka og beiting

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

Henni skal beitt:

— frá og með 1. október 2015 að því er varðar veitingu 
þjónustu sem þegar var útbreidd á gildistökudegi þessarar 
reglugerðar,

— frá og með 1. október 2013 að því er varðar þjónustu sem 
á að vera útbreidd eftir gildistökudag þessarar reglugerðar.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 15. maí 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO

________


