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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 575/2014

frá 27. maí 2014

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 383/2012 um tæknilegar kröfur að því er varðar  
ökuskírteini með geymslumiðli (örflögu) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB frá 20. desember 2006 um ökuskírteini 
(1), einkum 2. mgr. 1 gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 383/2012(2) gildir um ökuskírteini sem eru með 
örflögu og mælir fyrir um röð tæknilegra krafna.

2)  Einkum er mælt fyrir um númerakerfi ESB-gerðarviðurkenningar í lið III.4.2 í III. viðauka við 
reglugerð (ESB) nr. 383/2012 sem byggt er á úthlutun auðkennisnúmers til þess aðildarríkis sem 
hefur veitt ESB-gerðarviðurkenninguna.

3)  Í kjölfar inngöngu Króatíu í Sambandið er nauðsynlegt að kveða á um auðkennisnúmer fyrir landið 
sem er í samræmi við númeraröð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu fyrir gerðar-
viður kenningu.

4)  Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 383/2012 til samræmis við það.

5)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um 
ökuskírteini.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað liðar III.4.2 í III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 383/2012 komi viðaukinn við þessa reglugerð.

2. gr.

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

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

Gjört í Brussel 27. maí 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

_______

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 159, 28.5.2014, bls. 47. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  
nr. 230/2014 frá 24. október 2014 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 403, 30.12.2006, bls. 18.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 383/2012 frá 4. maí 2012 um tæknilegar kröfur að því er varðar ökuskírteini með 

geymslumiðli (örflögu) (Stjtíð. ESB L 120, 5.5.2012, bls. 1.)
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VIÐAUKI

Í stað liðar III.4.2 í III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 383/2012 komi eftirfarandi:

„III.4.2 Númerakerfi

 ESB-gerðarviðurkenningarnúmerið skal samanstanda af:

a)  Bókstafnum ,,e“, þar á eftir komi auðkennandi númer aðildarríkisins sem veitir ESB-gerðarviðurkenninguna

1 fyrir Þýskaland

2 fyrir Frakkland

3 fyrir Ítalíu

4 fyrir Holland

5 fyrir Svíþjóð

6 fyrir Belgíu

7 fyrir Ungverjaland

8 fyrir Tékkland

9 fyrir Spán

11 fyrir Bretland

12 fyrir Austurríki

13 fyrir Lúxemborg

17 fyrir Finnland

18 fyrir Danmörku

19 fyrir Rúmeníu

20 fyrir Pólland

21 fyrir Portúgal

23 fyrir Grikkland

24 fyrir Írland

25 fyrir Króatíu

26 fyrir Slóveníu

27 fyrir Slóvakíu

29 fyrir Eistland

32 fyrir Lettland

34 fyrir Búlgaríu

36 fyrir Litháen

49 fyrir Kýpur

50 fyrir Möltu.

b)  Bókstöfunum DL, á undan þeim skal vera skal vera bandstrik en á eftir þeim skulu vera tveir tölustafir 
sem tilgreina raðnúmer, sem úthlutað er þessari reglugerð eða nýjustu tæknilegum breytingum við þessa 
reglugerð. Raðnúmerið fyrir þessa reglugerð er 00.

c)  Einkvæmu auðkennisnúmeri ESB-gerðarviðurkenningarinnar sem útgáfuaðildarríkið úthlutar.
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Dæmi um númerakerfi ESB-gerðarviðurkenningar: e50-DL00 12345

Viðurkenningarnúmerið skal geymt á örflögunni í DG 1 fyrir hvert ökuskírteini sem er með slíka örflögu.“

_________________


