
 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 19/2021 

frá 5. febrúar 2021 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 

vottun) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-

samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/1892 frá 31. október 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) 

nr. 1230/2012 að því er varðar kröfur um gerðarviðurkenningu tiltekinna 

vélknúinna ökutækja með framlengdu stýrishúsi og tækja og búnaðar sem 

dregur úr loftnúningsviðnámi vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra 

(1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/1939 frá 7. nóvember 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) 

nr. 582/2011 að því er varðar aukalosunaraðferðir (AES), aðgang að upp-

lýsingum úr innbyggðu greiningarkerfi og upplýsingum um viðgerðir og 

viðhald ökutækja, mælingar á losun á kaldræsingartímabilum og notkun 

færanlegs mælikerfis fyrir losun (PEMS) til að mæla fjölda efnisagna, að 

því er tekur til þungra ökutækja (2). 

3) II. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 45zzl (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011): 

„–  32019 R 1939: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 

2019/1939 frá 7. nóvember 2019 (Stjtíð. ESB L 303, 25.11.2019, 

bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 45zzu (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012): 

  

(1) Stjtíð. ESB L 291, 12.11.2019, bls. 17. 

(2) Stjtíð. ESB L 303, 25.11.2019, bls. 1. 



 

 

„–  32019 R 1892: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1892 

frá 31. október 2019 (Stjtíð. ESB L 291, 12.11.2019, bls. 17).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2019/1892 og (ESB) 2019/1939, 

sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2021, að því tilskildu að allar tilkynn-

ingar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og 

EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 5. febrúar 2021. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Clara Ganslandt 

formaður. 

 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


