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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2411/98
af 3. november 1998
om gensidig anerkendelse af registreringslandets kendingsbogstaver for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ved kørsel inden for Fællesskabet
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR 

beskrevne kendingsbogstaver; visse af disse
medlemsstater anerkender ikke andre kendingsbogstaver, f.eks. sådanne, som er anbragt på
nummerpladen, og som, om end de angiver registreringslandet, ikke er i overensstemmelse med
Wienerkonventionens bilag 3;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 75, stk. 1, litra d),
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1)
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (2)

(4)

flere af medlemsstaterne har indført en nummerplade, som yderst til venstre har et blåt felt med 12
gule stjerner anbragt som i det europæiske flag og
derunder registreringslandets kendingsbogstaver;
disse kendingsbogstaver opfylder i forbindelse med
transport inden for Fællesskabet kravene til identifikation af registreringslandet i konventionens
artikel 37;

(5)

de medlemsstater, der kræver, at køretøjer fra andre
medlemsstater er forsynet med registreringslandets
kendingsbogstaver, bør også anerkende kendingsbogstaver anbragt som vist i bilaget til denne
forordning —

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189
C (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Fællesskabet har vedtaget en række foranstaltninger
med henblik på, at et indre marked uden indre
grænser, hvor der i overensstemmelse med traktatens bestemmelser er fri bevægelighed for varer,
personer, tjenesteydelser og kapital, kan fungere
korrekt;

(2)

nogle af medlemsstaterne er kontraherende part i
Wienerkonventionen af 1968 om vejtrafik (4) (i det
følgende benævnt »konventionen«), hvis artikel 37
kræver, at der bag på alle biler i international trafik,
ud over nummerpladen, skal være anbragt
kendingsbogstaverne for det land, de er registreret i;

(3)

Fællesskabet er ikke kontraherende part i konventionen, og nogle af Fællesskabets medlemsstater,
som er parter i konventionen, anvender bestemmelserne i dens artikel 37; disse medlemsstater
kræver, at køretøjer fra andre medlemsstater er
forsynet med de i Wienerkonventionens bilag 3

(1) EFT C 290 af 24. 9. 1997, s. 25, og EFT C 159 af 26. 5.
1998, s. 16.
(2) EFT C 95 af 30. 3. 1998, s. 32.
3
( ) Europa-Parlamentets udtalelse af 19. februar 1998 (EFT C 80
af 16. 3. 1998, s. 210), Rådets fælles holdning af 5. juni 1998
(EFT C 227 af 20. 7. 1998, s. 31) og Europa-Parlamentets
afgørelse af 7. oktober 1998 (endnu ikke offentliggjort i
Tidende).
4) Konvention udfærdiget i Wien den 8. november 1968 inden
(
for rammerne af De Forenede Nationers Økonomiske
Kommission for Europa.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Denne forordning gælder for køretøjer, der er registreret i
medlemsstaterne og benyttes inden for Fællesskabet.

Artikel 2
I denne forordning forstås ved:
1) »kendingsbogstaver«: 1-3 bogstaver (latinske majuskler),
som angiver, hvilken medlemsstat køretøjet er registreret i
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2) »køretøj«: motorkøretøj og påhængskøretøj dertil som
defineret i:

— Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (1)
— Rådets direktiv 92/61/EØF af 30. juni 1992 om
standardtypegodkendelse af to- og trehjulede
motordrevne køretøjer (2).

10. 11. 98
Artikel 3

Medlemsstater, som kræver, at køretøjer, der er registreret
i en anden medlemsstat, er forsynet med kendingsbogstaver, når de benyttes på deres område, anerkender
kendingsbogstaver, som er anbragt yderst til venstre på
nummerpladen og udformet som vist i bilaget, som lige så
gode som alle andre kendingsbogstaver, som de anerkender til identificering af registreringslandet.
Artikel 4
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 1998.
På Rådets vegne
B. PRAMMER

Formand

(1) EFT L 42 af 23. 2. 1970, s. 1. Direktivet er senest ændret ved
direktiv 97/27/EF (EFT L 233 af 25. 8. 1997, s. 1).
(2) EFT L 225 af 10. 8. 1992, s. 72. Direktivet er ændret ved
tiltrædelsesakten af 1994.
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BILAG
FORSKRIFTER FOR ANBRINGELSE AF REGISTRERINGSLANDETS KENDINGSBOGSTAVER YDERST TIL VENSTRE PÅ NUMMERPLADEN
MODEL 1 (vejledende)

Farver:
1)

Reflekterende blå baggrund (Munsell 5,9 pb 3,4/15,1)

2)

12 reflekterende gule stjerner

3)

Registreringslandets kendingsbogstaver i reflekterende hvid eller gul farve

Udformning og dimensioner:
1.

Blå baggrund:
højde min. 98 mm
bredde min. 40 mm, maks. 50 mm

2.

12 stjerner, hvis centrum ligger på en cirkel med radius 15 mm; afstand
mellem to modstående spidser på samme stjerne: 4-5 mm

3.

Registreringslandets kendingsbogstaver:
højde: 20 mm
stregtykkelse: 4-5 mm

MODEL 2 (vejledende)

Når den blå baggrunds mål nedsættes for nummerplader, hvor registreringsnummeret står på to linjer (jf. model 2), og/eller for nummerplader til to- eller
trehjulede motorkøretøjer, kan stjernernes og kendingsbogstavernes dimensioner
nedsættes tilsvarende.

