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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 236/2012

frá 31. desember 2012

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, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1193//2011 frá 
18. nóvember 2011 um stofnun skrár Sambandsins yfir við skipta tímabilið sem hefst 1. janúar 2013 
og síðari við skipta tímabil í kerfi Sambandsins fyrir viðskipti með heim ildir til losunar gróður-
húsaloft tegunda sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB og ákvörð un Evrópu-
þingsins og ráðs ins nr. 280/2004/EB og um breyt ingu á reglu gerð um fram kvæmda stjórn arinnar (EB) 
nr. 2216/2004 og (ESB) nr. 920/2010 (1).

2) Ákvörð un Evrópu þingsins og ráðs ins nr. 280/2004 frá 11. febrúar 2004 um aðferð til að vakta losun 
gróður húsaloft tegunda í Bandalaginu og um fram kvæmd Kýótóbókunarinnar (2) hefur ekki verið 
felld inn í EES-samn ing inn og því taka sérstakar kröfur um skýrslugjöf sem kveðið er á um í þeirri 
ákvörð un ekki til EFTA-ríkjanna.

3) Viðskipti EFTA-ríkjanna skulu skráð í skrá Sambandsins og í við skipta dagbók Evrópu sam bandsins. 
Yfirstjórn andinn skal sinna starfi sínu gagnvart EFTA-ríkjunum og Eftir lits stofn un EFTA skal vera 
hinn lögbæri aðili sem gefur yfirstjórn andanum nauð syn leg fyrirmæli í tengslum við ákvæði sem 
varða beitingu reglu gerð ar (ESB) nr. 1193/2011 gagnvart EFTA-ríkjunum, eins og við á.

4) Samn ings að ilar skilja að vegna sérstaks eðlis kerfis ESB fyrir viðskipti með heim ildir til losunar 
gróður húsaloft tegunda og tengds staðlaðs og varins skráningarkerfis sam kvæmt til skip un Evrópu-
þingsins og ráðs ins 2003/87/EB (3), þar sem kveðið er á um að koma á fót skrá Sambandsins, er 
krafist sérstakra reglna um geymslu gagna og aðgang að skrá Sambandsins til að tryggja að heim ildir 
til losunar gróður húsaloft tegunda séu í sam ræmi við starfrænar og tækni legar forskriftir fyrir upp lýs-
ingaskiptastaðla fyrir skráningarkerfi sam kvæmt Kýótóbókuninni og að milli færsla slíkra heim ilda 
sé í sam ræmi við skuld bind ingar þær sem leiða af Kýótóbókuninni.

5) Skrá Sambandsins skal endur spegla rýmkun kerfis ESB fyrir viðskipti með heim ildir til losunar 
gróður húsaloft tegunda þannig að það taki til EFTA-ríkjanna. Sam kvæmt ákvæðum ákvörð un ar sam-
eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 152/2012 frá 26. júlí 2012 (4), ná reikningur ESB fyrir heildarfjölda 
losunarheim ilda, reikningur ESB fyrir heildarfjölda losunarheim ilda vegna flugs, uppboðsreikningur 
ESB fyrir losunarheim ildir, úthlutunarreikningur ESB fyrir losunarheim ildir, reikningur ESB vegna 
varasjóðs fyrir nýja aðila, uppboðsreikningur ESB fyrir losunarheim ildir vegna flugs og reikningur 
ESB fyrir sérstakan varasjóð yfir losunarheim ildir EFTA-ríkjanna. 

6) Samn ings að ilar viður kenna sérkenni skrár Sambandsins og við skipta dagbókar Evrópu sam bandsins 
og ábyrgð fram kvæmda stjórn arinnar að því er varðar tryggan rekstur og viðhald kerfisins. Fram-
kvæmda stjórn in á því að geta tryggt að aðgangur verði þegar í stað felldur úr gildi tíma bundið, ef 
þörf krefur, í sam ræmi við reglu gerð (ESB) nr. 1193/2011, en að um leið verði tekið tillit til hlutverks 
Eftir lits stofn un ar EFTA. Þessi lausn hefur ekki áhrif á fram tíðar mál sem tengjast tveggja stoða 
kerfinu sem komið var á fót með EES-samn ingnum.

7) Samn ings að ilum er ljóst að mikil vægt er að löggæsluyfir völdum og skattyfir völdum samn ings að-
ila, Evrópuskrifstofu fram kvæmda stjórn ar Evrópu sam bandsins um aðgerðir gegn svikum, Endur-
skoðunarrétti Evrópu sam bandsins, Evrópsku réttarað stoðinni, ásamt lögbærum yfir völdum sem um 
getur í 11. gr. til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/6/EB (5) og í 1. mgr. 37. gr. til skip unar 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/60/EB (6), lands bundnum, lögbærum eftir lits yfir völdum, lands-

(1) Stjtíð. ESB L 315, 29.11.2011, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 49, 19.2.2004, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
(4) Stjtíð. ESB L 309, 8.11.2012, bls. 38, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 63, 8.11.2012, bls. 43.
(5) Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2003, bls. 16.
(6) Stjtíð. ESB L 309, 25.11.2005, bls. 15.
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stjórn endum samn ings að ila og lögbærum yfir völdum, sem um getur í 18. gr. til skip unar 2003/87/
EB, sé veittur réttur til að fá til teknar upp lýs ingar sem geymdar eru í skrá Sambandsins og í við-
skipta dagbók Evrópu sam bandsins í skýrt skil greindum tilvikum ef það reynist nauð syn leg t til þess 
að þau geti sinnt störfum sínum sem um getur í 83. gr. reglu gerð ar (ESB) nr. 1193/2011 og í 75. gr. 
reglu gerð ar fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 920/2010 (7), með áorðnum breyt ingum sam kvæmt 
reglu gerð (ESB) nr. 1193/2011.

8) Af sömu ástæðu viður kenna samn ings að ilar, þótt þeir minni á að ákvörð un ráðs ins 2009/371/JHA (8) 
hafi ekki verið felld inn í EES-samn ing inn, að Evrópulögreglan fái ótíma bundinn lesaðgang að upp-
lýs ingum sem geymdar eru í skrá Sambandsins og í við skipta dagbók Evrópu sam bandsins.

9) Samn ings að ilar taka þó fram að þrátt fyrir rétt til upp lýs inga og ótíma bundins lesaðgangs, sem 
kveðið er á um í 83. gr. reglu gerð ar (ESB) nr. 1193/2011 og 75. gr. reglu gerð ar (ESB) nr. 920/2010, 
með áorðnum breyt ingum sam kvæmt reglu gerð (ESB) nr. 1193/2011, ríki sá skiln ingur að sam starf 
löggæslu og dóm stóla um sakamál, svo og um fram kvæmd og framfylgd í tengslum við skatta, falli 
utan gildissviðs EES-samn ings ins og að reglu gerð irnar veiti því stofnunum sem getið er ekki réttindi 
umfram þau sem tilgreind eru sér stak lega í 83. og 75. gr. reglu gerð anna, eftir því sem við á.

10) XX. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði XX. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Liður 21an (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 920/2010) breytist sem hér segir:

i) Eftir far andi bætist við:

„eins og henni var breytt með:

– 32011 R 1193: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1193/2011 frá 18. nóvember 
2011 (Stjtíð. ESB L 315, 29.11.2011, bls. 1).“

ii) Að lögun ar ákvæði h) og i) verði endur tölusett sem að lögun ar ákvæði j) og m).

iii) Eftir far andi að lögun ar ákvæði bætist við á eftir að lögun ar ákvæði g):

„h) Eftir far andi undirgreinar bætist við í 1. mgr. 64. gr. og 2. mgr. 64. gr. a:

 „Þegar um er að ræða reikninga í lögsögu EFTA-ríkis skal fram kvæmda stjórn in þegar í stað 
tilkynna Eftir lits stofn un EFTA um fyrirmæli sem hún hefur gefið yfirstjórn andanum og 
ástæðurnar fyrir þessum fyrirmælum.

 Ef tíma bundin nið ur felling aðgangs er ekki þverlæg og að svo miklu leyti sem henni er beint 
að einstökum reikningum í lögsögu EFTA-ríkis, skal Eftir lits stofn un EFTA, innan þriggja 
virkra daga, samþykkja ákvörð un um gildissvið fyrirmæla fram kvæmda stjórn arinnar, á grund-
velli skýringa fram kvæmda stjórn arinnar. Ef Eftir lits stofn un EFTA samþykkir ekki ákvörð un 
hefur það ekki áhrif á gildi fyrirmæla fram kvæmda stjórn arinnar eða á þær aðgerðir sem 
yfirstjórn andinn grípur til.“

i) Eftir far andi undirgrein bætist við í 3. mgr. 64. gr. a:

 „Orðin „Eftir lits stofn un EFTA“ komi í stað orðsins „fram kvæmda stjórn in“ þegar reikningshafar 
í lögsögu EFTA-ríkis eiga hlut að máli.““

iv) Eftir far andi að lögun ar ákvæði bætist við á eftir að lögun ar ákvæði j):

„k) Eftir far andi undirgrein bætist við í 3. mgr. 75. gr.:

 „Þegar reikningshafar í lögsögu EFTA-ríkis eiga hlut að máli, getur yfirstjórn andi afhent slíkar 
upp lýs ingar að fengnu fyrirframsamþykki Eftir lits stofn un ar EFTA.“

(7) Stjtíð. ESB L 270, 14.10.2010, bls. 1.
(8) Stjtíð. ESB L 121, 15.5.2009, bls. 37.
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l) Eftir far andi undirgrein bætist við í 5. mgr. a í 75. gr.:

 „Evrópulögreglan skal upp lýsa Eftir lits stofn un EFTA og fram kvæmda stjórn ina um notkun 
sína á gögnunum þegar reikningshafar í lögsögu EFTA-ríkis eiga hlut að máli.““

2. Eftir far andi bætist við á eftir lið 21an (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 920/2010):

„21ana. 2011 R 1193: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1193/2011 frá 18. nóvember 
2011 um stofnun skrár Sambandsins yfir við skipta tímabilið sem hefst 1. janúar 2013 og 
síðari við skipta tímabil í kerfi Sambandsins fyrir viðskipti með heim ildir til losunar gróður-
húsaloft tegunda sam kvæmt til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB og ákvörð un 
Evrópu þingsins og ráðs ins nr. 280/2004/EB og um breyt ingu á reglu gerð um fram kvæmda-
stjórn arinnar (EB) nr. 2216/2004 og (ESB) nr. 920/2010 (Stjtíð. ESB L 315, 29.11.2011, 
bls. 1).

 Ákvæði reglu gerð arinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Skrá skal útgáfu, milli færslu og ógildingu losunarheim ilda vegna EFTA-ríkjanna, flug-
rekenda þeirra og flug rekenda sem þeir stjórn a í við skipta dagbók Evrópu sam bandsins.

 Yfirstjórn andinn skal vera til þess bær að sinna þeim störfum sem um getur í 1. til 
3. mgr. 20. gr. til skip unar 2003/87/EB þegar EFTA-ríkin, flug rekendur þeirra eða flug-
rekendur sem þeir stjórn a eiga hlut að máli.

b) Eftir far andi málsliður bætist við í 4. mgr. 7. gr.:

 „Eftir lits stofn un EFTA skal sam ræma fram kvæmd þessarar reglu gerð ar ásamt lands-
stjórn endum í hverju EFTA-ríki um sig og yfirstjórn andanum.“

c) Eftir far andi málsliður bætist við í 7. mgr. 31. gr.:

 „Orðin „Eftir lits stofn un EFTA“ komi í stað orðsins „fram kvæmda stjórn in“ þegar 
reikningshafar í lögsögu EFTA-ríkis eiga hlut að máli.“

d) Eftir far andi undirgrein bætist við í 2. mgr. 49. gr., 2. mgr. 50. gr., 2. mgr. 53. gr. og 
3. mgr. 54. gr.:

 „Þegar um er að ræða töflur aðild ar ríkja EFTA um úthlutun skal Eftir lits stofn un EFTA 
gefa yfirstjórn andanum fyrirmæli.“

e) Eftir far andi undirgreinar bætist við í 1. mgr. 70. gr. og 2. mgr. 71. gr.:

 „Þegar um er að ræða reikninga í lögsögu EFTA-ríkis skal fram kvæmda stjórn in þegar 
í stað tilkynna Eftir lits stofn un EFTA um fyrirmæli sem hún hefur gefið yfirstjórn-
andanum og ástæðurnar fyrir þessum fyrirmælum.

 Ef tíma bundin nið ur felling aðgangs er ekki þverlæg og að svo miklu leyti sem henni 
er beint að einstökum reikningum í lögsögu EFTA-ríkis, skal Eftir lits stofn un EFTA, 
innan þriggja virkra daga, samþykkja ákvörð un um gildissvið fyrirmæla fram kvæmda-
stjórn arinnar, á grund velli skýringa fram kvæmda stjórn arinnar. Ef Eftir lits stofn un EFTA 
samþykkir ekki ákvörð un hefur það ekki áhrif á gildi fyrirmæla fram kvæmda stjórn-
arinnar eða á þær aðgerðir sem yfirstjórn andinn grípur til.“

f) Eftir far andi undirgrein bætist við í 3. mgr. 71. gr.:

 „Orðin „Eftir lits stofn un EFTA“ komi í stað orðsins „fram kvæmda stjórn in“ þegar 
reikningshafar í lögsögu EFTA-ríkis eiga hlut að máli.“

g) Eftir far andi undirgrein bætist við í 3. mgr. 73. gr.:

 „Lands stjórn andi EFTA-ríkis getur óskað eftir því við Eftir lits stofn un EFTA að hún hefji 
á ný ferli sem hafa verið stöðvuð í sam ræmi við 1. mgr. ef hann telur að úrlausnarefnin 
sem ollu stöðvuninni hafi verið útkljáð. Ef svo er skal Eftir lits stofn un EFTA, að höfðu 
sam ráði við fram kvæmda stjórn ina, gefa yfirstjórn andanum fyrirmæli um að hefja þessi 
ferli á ný. Að öðrum kosti skal hún hafn a beiðninni innan hæfilegs frests og upp lýsa 
lands stjórn andann um það án tafar, tilgreina ástæður sínar og setja fram viðmiðanir sem 
skal uppfylla til þess að síðari til kynn ing verði sam þykkt.“
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h) Eftir far andi undirgrein bætist við í 3. mgr. 83. gr.:

 „Þegar reikningshafar í lögsögu EFTA-ríkis eiga hlut að máli, getur yfirstjórn andi afhent 
slíkar upp lýs ingar að fengnu fyrirframsamþykki Eftir lits stofn un ar EFTA.“

i) Eftir far andi undirgrein bætist við í 6. mgr. 83. gr.:

 „Evrópulögreglan skal upp lýsa Eftir lits stofn un EFTA um notkun sína á gögnunum þegar 
reikningshafar í lögsögu EFTA-ríkis eiga hlut að máli.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 1193/2011, 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 1. janúar 2013, eða daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins berst sam eigin legu EES-nefndinni (9*), hvort sem ber upp síðar.

4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 31. desember 2012

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Atle Leikvoll

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.


