
RECTIFICATIES 

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/776 van de Commissie van 16 mei 2019 tot 
wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 321/2013, (EU) nr. 1299/2014, (EU) nr. 1301/2014, (EU) 
nr. 1302/2014, (EU) nr. 1303/2014 en (EU) 2016/919 van de Commissie en Uitvoeringsbesluit 
2011/665/EU van de Commissie teneinde deze af te stemmen op Richtlijn (EU) 2016/797 van het 
Europees Parlement en de Raad en met het oog op de verwezenlijking van specifieke doelstellingen 

die zijn vastgesteld in Gedelegeerd Besluit (EU) 2017/1474 van de Commissie 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 139 I van 27 mei 2019) 

Bladzijde 270, bijlage VI tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) 2016/919, punt 39, in het ingevoegde 
punt 7.4.2.3, punt 2: 

in plaats van: “Deze overgangsfase is tot en met 31 december 2020 van toepassing op nieuwe voertuigen met een 
voertuigtypevergunning (**) die vóór 1 januari 2019 in elke lidstaat zijn toegelaten op basis van de 
conformiteit met specificatiereeks # 1 als bedoeld in tabel A 2 van bijlage A bij deze TSI.”, 

lezen: “Deze overgangsfase is tot en met 31 december 2020 van toepassing op nieuwe voertuigen 
waarvoor een vergunning is verleend op grond van conformiteit met een voertuigtype (**) dat 
vóór 1 januari 2019 in een lidstaat is goedgekeurd op basis van de conformiteit met specifica-
tiereeks # 1 als bedoeld in tabel A 2 van bijlage A bij deze TSI.”.     
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