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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/128 

frá 25. janúar 2018 

um að leiðrétta tilteknar tungumálaútgáfur af framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/504 um framkvæmd reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og 

markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað og skógrækt (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

Með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 frá 5. febrúar 2013 um viðurkenningu á og 

markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað eða skógrækt (1), einkum 3. mgr. 34. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Mistök hafa uppgötvast í króatísku, eistnesku, finnsku, grísku, ítölsku, lettnesku, litháísku, maltnesku, portúgölsku, 

rúmensku, slóvensku, spænsku og sænsku útgáfu framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/504 

(2) þar sem hugtakið „STAGE 3“ í lið 4.2.1.3 í IV. viðauka hennar ætti að vera á ensku. 

2) Auk þessa eru önnur mistök í króatísku, eistnesku, grísku, lettnesku, litháísku, portúgölsku og rúmensku útgáfu 

framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/504 þar sem hugtakið „C2a STAGE 1“ í fyrirmyndunum í 3. og 4. lið í 1. viðbæti 

við IV. viðauka hennar, ætti að vera á ensku. 

3) Fleiri mistök hafa uppgötvast í eistnesku útgáfu framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/504, nánar tiltekið í liðum 

2.1.16–2.1.1.9 og liðum 4.2.1.6–4.2.1.9 í IV. viðauka hennar, sem og í 1.–6. lið 1. viðbætis við þann viðauka, að því er 

varðar tiltekna bókstafi sem varða fyrirmyndina að lögboðinni merkiplötu. 

4) Fleiri mistök hafa uppgötvast í spænsku útgáfu framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/504, nánar tiltekið í liðum 2.1.16, 

2.1.1.7, 2.1.1.9, 4.2.1.6, 4.2.1.7 og 4.2.1.9 í IV. viðauka hennar, að því er varðar tiltekna bókstafi sem varða 

fyrirmyndina að lögboðinni merkiplötu. 

5) Því ætti að leiðrétta króatísku, eistnesku, finnsku, grísku, ítölsku, lettnesku, litháísku, maltnesku, portúgölsku, 

rúmensku, slóvensku, spænsku og sænsku útgáfu framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/504 til samræmis við það. 

Þessar leiðréttingar hafa ekki áhrif á aðrar tungumálaútgáfur. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem um getur í 1. mgr.  

69. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

(Á ekki við um ensku útgáfuna) 

2. gr. 

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

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 22, 26.1.2018, bls. 16. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 106/2018 frá 

31. maí 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 60, 2.3.2013, bls. 1. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/504 frá 11. mars 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað og 

skógrækt (Stjtíð. ESB L 85, 28.3.2015, bls. 1). 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel, 25. janúar 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


