
 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR nr. 155/2022 

frá 29. apríl 2022 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) 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 tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/645 frá 18. apríl 2018 um breytingu á tilskipun 2003/59/EB um 

grunnþjálfun og reglubundna þjálfun ökumanna tiltekinna ökutækja til 

vöru- eða farþegaflutninga og á tilskipun ráðsins 2006/126/EB um öku-

skírteini (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XIII. viðauka við EES-samninginn: 

1. Í lið 24f (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB), 

a) eftirfarandi undirlið er bætt við: 

„– 32018 L 0645: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/645 frá 18. apríl 2018 (Stjtíð. ESB L 112, 2.5.2018, bls. 29).“ 

b) aðlögunartextar b) til h) eru endurtölusettir sem aðlögunartextar c) til i). 

c) Eftirfarandi aðlögunartexta er bætt við á eftir aðlögunartexta a): 

„b) Í 2. mgr. 15. gr. koma orðin „EES-samningnum“ í stað orðanna 

„löggjöf Sambandsins“. 

2. Í lið 36a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/59/EB): 

a) eftirfarandi undirlið er bætt við: 

„– 32018 L 0645: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/645 frá 18. apríl 2018 (Stjtíð. ESB L 112, 2.5.2018, bls. 29).“ 

b) Aðlögunartexti b) er endurtölusettur sem aðlögunartexti c). 

  

(1) Stjtíð. ESB L 112, 2.5.2018, bls. 29. 



 

 

c) Eftirfarandi aðlögunartexta er bætt við á eftir aðlögunartexta a): 

„b) í I. viðauka: 

(i) orðin „EES-samningnum“ koma í stað orðanna „löggjöf  Sam-

bandsins“, 

(ii) í 4. þætti eiga orðin „Kennsla í formi rafræns náms skal ekki 

vara lengur en tólf klukkustundir.“ ekki við um Ísland.“ 

d) Eftirfarandi kemur í stað liðar ii) í aðlögunartexta c-liðar: 

„Í lið 2e II. viðauka að því er varðar hlið 1 á skírteininu koma orðin 

„fyrirmynd EES“ í stað „fyrirmynd Evrópusambandsins“.“ 

2. gr. 

Texti tilskipunar (ESB) 2018/645, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. apríl 2022, 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 29. apríl 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

 

  

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


