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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 55/2022 

frá 18. mars 2022 

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 Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 frá  

27. nóvember 2019 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og 

eftirvagna þeirra, og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með 

tilliti til almenns öryggis þeirra og verndunar farþega í ökutækjum og óvarinna vegfarenda, um 

breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 og um niðurfellingu á 

reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 78/2009, (EB) nr. 79/2009 og (EB) nr. 661/2009 

og reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 631/2009, (ESB) nr. 406/2010, (ESB)  

nr. 672/2010, (ESB) nr. 1003/2010, (ESB) nr. 1005/2010, (ESB) nr. 1008/2010, (ESB)  

nr. 1009/2010, (ESB) nr. 19/2011, (ESB) nr. 109/2011, (ESB) nr. 458/2011, (ESB) nr. 65/2012, 

(ESB) nr. 130/2012, (ESB) nr. 347/2012, (ESB) nr. 351/2012, (ESB) nr. 1230/2012 og (ESB) 

2015/166 (1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð ESB L 398, 11.11.2021, bls. 29. 

2) Reglugerð (ESB) 2019/2144 fellir úr gildi, frá 6. júlí 2022, reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 78/2009 (2), (EB) nr. 79/2009 (3) og (EB) nr. 661/2009 (4) og reglugerðir framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 631/2009 (5), (ESB) nr. 406/2010 (6), (ESB) nr. 672/2010 (7), (ESB)  

nr. 1003/2010 (8), (ESB) nr. 1005/2010 (9), (ESB) nr. 1008/2010 (10), (ESB) nr. 1009/2010 (11), 

(ESB) nr. 19/2011 (12), (ESB) nr. 109/2011 (13), (ESB) nr. 458/2011 (14), (ESB) nr. 65/2012 (15), 

(ESB) nr. 130/2012 (16), (ESB) nr. 347/2012 (17), (ESB) nr. 351/2012 (18), (ESB) nr. 1230/2012 (19) 

og (ESB) 2015/166 (20), sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn og ber því að fella þær brott 

úr samningnum frá 6. júlí 2022. 

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) Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019, bls. 1. 

(2)  Stjtíð. ESB L 35, 4.2.2009, bls. 1. 

(3)  Stjtíð. ESB L 35, 4.2.2009, bls. 32. 

(4)  Stjtíð. ESB L 200, 31.7.2009, bls. 1. 

(5)  Stjtíð. ESB L 195, 25.7.2009, bls. 1. 

(6) Stjtíð. ESB L 122, 18.5.2010, bls. 1. 

(7) Stjtíð. ESB L 196, 28.7.2010, bls. 5. 

(8)  Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2010, bls. 22. 

(9)  Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2010, bls. 36. 

(10)  Stjtíð. ESB L 292, 10.11.2010, bls. 2. 

(11)  Stjtíð. ESB L 292, 10.11.2010, bls. 21. 

(12)  Stjtíð. ESB L 8, 12.1.2011, bls. 1.  

(13)  Stjtíð. ESB L 34, 9.2.2011, bls. 2. 

(14)  Stjtíð. ESB L 124, 13.5.2011, bls. 11. 

(15)  Stjtíð. ESB L 28, 31.1.2012, bls. 24. 

(16)  Stjtíð. ESB L 43, 16.2.2012, bls. 6. 

(17)  Stjtíð. ESB L 109, 21.4.2012, bls. 1. 

(18)  Stjtíð. ESB L 110, 24.4.2012, bls. 18. 

(19)  Stjtíð. ESB L 353, 21.12.2012, bls. 31. 

(20)  Stjtíð. ESB L 28, 4.2.2015, bls. 3. 
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Nr. 45/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.7.2022 

 

1. Eftirfarandi texti bætist við í 51. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2018/858): 

„– 32019 R 2144: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 frá 27. nóvember 2019 

(Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019, bls. 1), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 398, 

11.11.2021, bls. 29.“ 

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 51c (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2021/133): 

„52. 32019 R 2144: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 frá 27. nóvember 2019 

um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra, og 

kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns 

öryggis þeirra og verndunar farþega í ökutækjum og óvarinna vegfarenda, um breytingu á 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 og um niðurfellingu á reglugerðum 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 78/2009, (EB) nr. 79/2009 og (EB) nr. 661/2009 og 

reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 631/2009, (ESB) nr. 406/2010, (ESB)  

nr. 672/2010, (ESB) nr. 1003/2010, (ESB) nr. 1005/2010, (ESB) nr. 1008/2010, (ESB)  

nr. 1009/2010, (ESB) nr. 19/2011, (ESB) nr. 109/2011, (ESB) nr. 458/2011, (ESB)  

nr. 65/2012, (ESB) nr. 130/2012, (ESB) nr. 347/2012, (ESB) nr. 351/2012, (ESB)  

nr. 1230/2012 og (ESB) 2015/166, (Stjtíð ESB L 325, 16.12.2019, bls. 1), sbr. leiðréttingar 

sem birtust í Stjtíð. ESB L 398, 11.11.2021, bls. 29.“ 

3. Texti liðar 45zy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 78/2009), liðar 45zz (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 631/2009), liðar 45zza (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 661/2009), liðar 45zzb (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 672/2010), liðar 45zzc 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1003/2010), liðar 45zzd (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 1005/2010), liðar 45zze (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1008/2010), liðar 45zzf (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1009/2010), liðar 45zzg 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 19/2011), liðar 45zzh (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 109/2011), liðar 45zzi (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 458/2011), liðar 45zzj (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 79/2009), liðar 45zzm 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 406/2010), liðar 45zzn (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 130/2012), liðar 45zzo (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 65/2012), liðar 45zzp (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 347/2012), liðar 45zzq 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 351/2012) og liðar 45zzu (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012) í I. kafla II. viðauka við EES-samninginn fellur brott frá  

6. Júlí 2022.  

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2019/2144, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 398, 

11.11.2021, bls. 29, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. mars 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

103. gr. samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 49/2022 frá 18. mars 2022 (21), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.  

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(21)  Stjtíð. ESB L 182, 7.7.2022, bls. 20, og EES-viðbætir nr. 45, 7.7.2022, bls. 11. 
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Gjört í Brussel 18. mars 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 


