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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 6/2011

frá 1. apríl 2011

um breyt ingu á XX. við auka (Um hverfismál) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN 

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XX. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 146/2007 
frá 26. októ ber 2007 (1) m.a. til að fella til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB frá 13. októ-
ber 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heim ildir til losunar gróður húsaloft tegunda innan 
Banda lags ins (2), inn í samn ing inn. 

2) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/101/EB frá 19 nóvem-
ber 2008 um breyt ingu á til skip un 2003/87/EB þannig að kerfið fyrir viðskipti með heim ildir til 
losunar gróður húsaloft tegunda innan Banda lags ins taki til flugstarf semi (3).

3) Fram kvæmda stjórn Evrópu sam bandsins, Eftir lits stofn un EFTA og EFTA-ríkin munu starfa náið 
saman að ákvarðanatökuferlinu sem leiðir til fram kvæmdar til skip unarinnar.

4) Samn ings að ilar hafa sent frá sér sam eigin lega yfirlýsingu þar sem þeir leggja m.a. áherslu á að þeir 
muni gera sitt ítrasta til að tryggja að ákvarðanir sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar , sem eru nauð syn-
leg ar til að viðeigandi fram kvæmdar ákvarðanir, sem fram kvæmda stjórn Evrópu sam bandsins tekur, 
nái til EFTA-ríkjanna, einkum ákvarðanir sam kvæmt 3. mgr. 3. greinar e og 5. mgr. 3. greinar f í til-
skip un 2003/87/EB, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt til skip un 2008/101/EC, verði samþykktar 
og öðlist gildi með skjótum hætti.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Liður 21al í XX. við auka við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við:

„– 32008 L 0101: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/101/EB frá 19. nóvem ber 2008 (Stjtíð. 
ESB L 8, 13.1.2009, bls. 3).“

2. Eftir far andi staf liðir bætist við á eftir staf lið b) í að lögun ar ákvæðunum:

„ba) Þegar til skip unin verður felld inn í samn ing inn er engin flugstarf semi, eins og hún er skil greind 
í til skip uninni, stunduð á yfir ráða svæði Liechtensteins. Liechtenstein mun fara að ákvæðum til-
skip unarinnar þegar hlut að eigandi flugstarf semi verður stunduð á yfir ráða svæði þess.

bb) Eftir far andi undirgrein bætist við í 4. mgr. 3. gr. c:

 „Sam eigin lega EES-nefndin skal, í sam ræmi við máls með ferðina sem mælt er fyrir 
um í samningnum og sam kvæmt tölugögnum frá Eftir lits stofn un EFTA í samvinnu við 
Evrópustofnunina um öryggi flugleiðsögu, taka ákvörð un um sögulega losun gróður húsaloft-
tegunda frá flugsam göngum innan EES með því að bæta viðeigandi tölum, sem varða flug innan 
yfir ráða svæða EFTA-ríkjanna og milli þeirra og flug milli EFTA-ríkjanna og þriðju landa, við 
ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar þegar sú síðarnefnda verður felld inn í EES-samn ing inn.“

bc) Önnur undirgrein í 4. mgr. 3. gr. d falli brott.

(1) Stjtíð. ESB L 100, 10.4.2008, bls. 92, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 19, 10.4.2008, bls. 90.
(2) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
(3) Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2009, bls. 3.
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bd) Eftir far andi undirgrein bætist við í 2. mgr. 3. gr. e og 4. mgr. 3. gr. f:

 „Eigi síðar en þann sama dag skulu EFTA-ríkin senda umsóknir, sem þeim hafa borist, til Eftir-
lits stofn un ar EFTA, sem skal koma þeim án tafar til fram kvæmda stjórn arinnar.“

be) Eftir far andi undirgreinar bætist við í 3. mgr. 3. gr. e.:

 „Sam eigin lega EES-nefndin skal, í sam ræmi við máls með ferðina sem mælt er fyrir 
um í samningnum og sam kvæmt tölugögnum frá Eftir lits stofn un EFTA í samvinnu við 
Evrópustofnunina um öryggi flugleiðsögu, taka ákvörð un um heildarfjölda losunarheim ilda 
innan EES, fjölda losunarheim ilda sem verður boðinn upp, fjölda losunarheim ilda í sérstökum 
varasjóði og fjölda losunarheim ilda án endurgjalds með því að bæta viðeigandi tölum, sem varða 
flug innan yfir ráða svæða EFTA-ríkjanna og milli þeirra og flug milli EFTA-ríkjanna og þriðju 
landa, við ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar þegar sú síðarnefnda verður felld inn í EES-
samn ing inn.

 Fram kvæmda stjórn in skal ákveða viðmiðunina fyrir EES. Fram kvæmda stjórn in skal vinna 
náið með Eftir lits stofn un EFTA í ákvarðanatökuferlinu. Útreikningur og birt ing af hálfu EFTA-
ríkjanna sam kvæmt 4. mgr. 3. gr. e skal fara fram eftir að sam eigin lega EES-nefndin hefur tekið 
ákvörð un um að fella ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar inn í EES-samn ing inn.“

bf) Eftir far andi undirgrein bætist við í 5. mgr. 3. gr. f:

 „Fram kvæmda stjórn in skal ákveða viðmiðunina fyrir EES. Fram kvæmda stjórn in skal vinna 
náið með Eftir lits stofn un EFTA í ákvarðanatökuferlinu. Útreikningur og birt ing af hálfu EFTA-
ríkjanna sam kvæmt 7. mgr. 3. gr. f skal fara fram eftir að sam eigin lega EES-nefndin hefur tekið 
ákvörð un um að fella ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar inn í EES-samn ing inn.“ 

3. Eftir far andi staf liðir bætist við á eftir staf lið i) í að lögun ar ákvæðunum:

„ia) Eftir far andi málsgrein bætist við á eftir 12. mgr. 16. gr.:

„13. EFTA-ríkin skulu senda allar beiðnir sam kvæmt 5. og 10. mgr. 16. gr. til Eftir lits stofn un ar 
EFTA, sem skal koma þeim án tafar til fram kvæmda stjórn arinnar.“ 

ib) Eftir far andi undirgrein bætist við í 1. mgr. 18. gr. a:

 „Umráðendum loftfara skal endurúthluta til EFTA-ríkjanna á árinu 2011, eftir að flugrekandinn 
hefur uppfyllt skuld bind ingar sínar fyrir árið 2010. Upphaflega ábyrgðarríkið getur samþykkt 
nýjan tímafrest fyrir endurúthlutun umráðenda loftfara, sem upphaflega var úthlutað til aðild ar-
ríkis á grundvelli viðmiða sem getið er í stafl. b), eftir að flugrekandinn hefur lagt fram skýra 
beiðni þar um innan sex mánaða frá því að fram kvæmda stjórn in samþykkir skrá yfir umráðendur 
loftfara innan EES, sem kveðið er á um í stafl. b) í 3. mgr. 18. gr. a. Í því tilviki skal endurúthlutun 
fara fram eigi síðar en árið 2020 að því er varðar við skipta tíma bilið fyrir losunarheim ildir sem 
hefst 2021.“

ic) Í stafl. b) í 3. mgr. 18. gr. a bætist orðin „á öllu EES“ við á eftir orðunum „umráðenda loftfara“.

id) Eftir far andi undirgrein bætist við í 18. gr. b:

 „Til að sinna verkefnum sínum geta EFTA-ríkin og Eftir lits stofn un EFTA óskað eftir aðstoð 
Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu eða annarrar hlut að eigandi stofnunar og gert viðeigandi 
samninga við slíkar stofnanir.““

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2008/101/EB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. samn ings ins 
berst sam eigin legu EES-nefndinni (4 ).

( ) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.


