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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 149/2009 

frá 4. desember 2009 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 
 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 
 
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt 
bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í 
því sem hér fer á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) XX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 101/2009 frá 25. september 2009 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/81/EB frá 23. október 

2001 um landsbundin efri mörk losunar fyrir tiltekin loftmengunarefni (2). 
 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
Eftirfarandi liður bætist við í lið 21aqc (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1516/2007) í XX. viðauka við samninginn: 

„21ar. 32001 L 0081: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/81/EB frá 23. október 2001 
um landsbundin efri mörk losunar fyrir tiltekin loftmengunarefni (Stjtíð. EB L 309, 
27.11.2001, bls. 22) eins og henni var breytt með: 

– 1 03 T: Lög um aðildarskilmála Lýðveldisins Tékklands, Lýðveldisins Eistlands, 
Lýðveldisins Kýpur, Lýðveldisins Lettlands, Lýðveldisins Litháens, Lýðveldisins 
Ungverjalands, Lýðveldisins Möltu, Lýðveldisins Póllands, Lýðveldisins Slóveníu 
og Lýðveldisins Slóvakíu og aðlögun sáttmálanna sem mynda grundvöll Evrópu-
sambandsins, samþykkt 16. apríl 2003 (Stjtíð. ESB L 236, 23.9.2003, bls. 33), 

– 32006 L 0105: Tilskipun ráðsins 2006/105/EB frá 20. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB 
L 363, 20.12.2006, bls. 368). 

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér 
segir: 

a) Eftirfarandi undirgrein bætist við í 2. gr.: 

„f) losun á Svalbarða, að því er varðar Noreg.“ 

b) Með tilliti til skuldbindinganna, sem mælt er fyrir um í 4. gr., bætist við I. viðauka 
eftirtalin landsbundin efri mörk losunar sem skylt er að virða frá árinu 2010. 
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(1) Stjtíð. ESB L 304, 19.11.2009, bls. 18, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 61, 19.11.2009, bls. 13. 
(2) Stjtíð. EB L 309, 27.11.2001, bls. 22. 
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Ísland 90 27 31 8 

Liechtenstein 0,11 0,37 0,86 0,15 

Noregur 22 156 195 23 

c) 1. mgr. 6. gr. hljóði svo: 

„EFTA-ríkin skulu eigi síðar en 1. mars 2010 koma sér upp áætlunum um hvernig 
draga megi úr losun mengunarefnanna, sem um getur í 4. gr., með það að mark-
miði að koma henni niður fyrir landsbundin efri mörk losunar, sem mælt er fyrir 
um í I. viðauka, eða strangari mörk eigi síðar en árið 2010.“ 

d) Ákvæði 3. mgr. 6. gr. gilda ekki. 

e) Eftirfarandi málsliður bætist við í fyrstu undirgrein 2. mgr. 8. gr.: 

„Að því er varðar EFTA-ríkin skulu þau veita Eftirlitsstofnun EFTA upplýsingar, í 
samræmi við ákvæði stafliðar a) í 4. mgr. bókunar 1 við EES-samninginn, um 
áætlanir sem þau koma sér upp í samræmi við ákvæði 1. og 2. mgr. 6. gr., eigi 
síðar en 31. mars 2010.“ 

f) Eftirfarandi undirgrein bætist við í 3. mgr. 8. gr.: 

„Þegar framkvæmdastjórnin og Eftirlitsstofnun EFTA skiptast á upplýsingum um 
áætlanir einstakra landa, sem berast frá aðildarríkjum Evrópusambandsins annars 
vegar og EFTA-ríkjunum hins vegar, í samræmi við ákvæði stafliðar d) í 4. mgr. 
bókunar 1 við EES-samninginn, skal framkvæmdastjórnin framsenda aðildar-
ríkjum Evrópusambandsins upplýsingar, sem berast frá Eftirlitsstofnun EFTA, og 
Eftirlitsstofnun EFTA skal framsenda EFTA-ríkjunum upplýsingar, sem berast frá 
framkvæmdastjórninni, eigi síðar en einum mánuði eftir að þær berast.“ “ 

 

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2001/81/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórn-
artíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. desember 2009, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 
1. mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

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

Gjört í Brussel 4. desember 2009. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
O.H. Sletnes 

formaður. 
 

                                                 
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


