
ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 174/2021 

frá 11. júní 2021 

um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi) 

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 framselda reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/1745 frá 13. ágúst 2019 um viðbætur við og 

breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/94/ESB að því er 

varðar hleðslustöðvar fyrir vélknúin ökutæki í L-flokki, afhendingu raf-

magns frá landi fyrir skip í siglingum á skipgengum vatnaleiðum, afhend-

ingu vetnis fyrir flutninga á vegum og afhendingu jarðgass fyrir flutninga 

á vegum og vatnaleiðum og um niðurfellingu á framseldri reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/674 (1). 

2) Framseld reglugerð (ESB) 2019/1745 fellir úr gildi, frá 12. nóvember 

2021, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/674 (2), 

sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina 

brott úr samningnum frá 12. nóvember 2021.  

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Viðauka XIII. við EES-samninginn er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 5a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/94/ESB) frá 12. nóvember 2021: 

„–  32019 R 1745: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/1745 frá 13. ágúst 2019 (Stjtíð. ESB L 268, 22.10.2019, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 5b (framseld reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2018/674) frá 12. nóvember 2021: 

„32019 R 1745: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/1745 frá 13. ágúst 2019 um viðbætur við og breytingu á tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/94/ESB að því er varðar hleðslustöðvar 

  

(1) Stjtíð. ESB L 268, 22.10.2019, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 114, 4.5.2018, bls. 1. 



fyrir vélknúin ökutæki í L-flokki, afhendingu rafmagns frá landi fyrir skip í 

siglingum á skipgengum vatnaleiðum, afhendingu vetnis fyrir flutninga á 

vegum og afhendingu jarðgass fyrir flutninga á vegum og vatnaleiðum og 

um niðurfellingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/674 (Stjtíð. ESB L 268, 22.10.2019, bls. 1).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/1745, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 12. júní 2021, að því tilskildu að allar tilkynningar 

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 11. júní 2021. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Clara Ganslandt 

formaður. 

 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


